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Omgevingsbulletin 4
Nieuwbouw Christinaplantsoen Deurne 

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief over de nieuwbouw aan het Christinaplantsoen.  
Voor Bergopwaarts bouwen wij 26 levensloopbestendige woningen. Met deze nieuwsbrief 
informeren wij u graag over de actuele stand van zaken, activiteiten en voortgang van dit 
bouwproject.

Voortgang werkzaamheden
Inmiddels zijn alle prefab betonnen vloer- en wandelementen geplaatst. De komende twee  
weken ronden we de ruwbouwfase af met het aanbrengen van de dakelementen. Met het  
afronden van deze werkzaamheden wordt tevens het hoogste punt bereikt. Tot en met eind 
januari rijden er nog vrachtwagens af en aan om de benodigde zware materialen op de 
bouwplaats te krijgen. Daarna worden de verkeersbewegingen rond de bouwplaats minder. 

Na de kerstvakantie zijn we gestart met het metselwerk en beginnen we met de afbouw van  
de woningen. Zo werken we langzaam richting oplevering, die eind mei zou moeten  
plaatsvinden. 
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Woningaanbod 
De woningen zijn begin dit jaar gepubliceerd in het woningaanbod van Bergopwaarts.  De 
reactieperiode is afgelopen. Op dit moment is de woningtoewijzing volop bezig. Voor de meeste 
woningen hebben doorstromers voorrang. Doorstromers zijn huurders van Bergopwaarts die 
een woning vrij maken. 

Veiligheid op #1
Volg altijd de instructies van ons bouwplaatspersoneel op. Voor uw en onze veiligheid is 
het bouwterrein met hekken afgesloten en alleen toegankelijk voor bouwplaatspersoneel en 
toeleveranciers.

Communicatie over de bouw 
U ontvangt van ons periodiek een nieuwsbrief. Ook bij te verwachten (serieuze) hinder brengen 
we u via een nieuwsbrief op de hoogte. Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal ontvangen, dan 
kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar communicatie.zuid@vanwijnen.nl. 

Op de website www.christinaplantsoen.nl vindt u informatie over de woningen, nieuwsberichten 
en de verstuurde omgevingsbulletins. Op deze site vindt u ook foto’s van de voortgang van de 
bouw. 

U kunt ook terecht bij onze uitvoerder op de bouwplaats. Hij staat u graag te woord.

Heeft u vragen? 
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de werkzaamheden voor u zonder al te veel overlast 
verlopen. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over de bouw kunt u ons een e-mail sturen 
naar communicatie.zuid@vanwijnen.nl. Daarnaast zijn we tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar 
op ons algemene telefoonnummer 073 – 521 90 14.

Heeft u vragen voor Bergopwaarts, neem dan contact op via e-mail: info@bergopwaarts.nl.  
Of u belt op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur naar 0493 - 32 73 00.

Met vriendelijke groet, 

Team Bergopwaarts en Van Wijnen
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