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ANTWOORDEN N.A.V.
INFORMATIEAVOND
TIJDENS DE INFORMATIEAVOND OP 31
AUGUSTUS ZIJN EEN AANTAL VRAGEN
GESTELD, WAAR WIJ NOG BIJ U OP
TERUG ZOUDEN KOMEN. IN DEZE
NIEUWSBRIEF STELLEN WE U GRAAG OP
DE HOOGTE VAN DE ANTWOORDEN.
VEILIGHEID OP HET FIETSPAD
Met toestemming van gemeente Helmond komt
ter hoogte van de bushalte bij Noordende en
Binderseind de toegangsweg voor het sloopen bouwverkeer. Hierbij moet het vrachtverkeer
het fietspad oversteken. Natuurlijk is de
veiligheid van de fietspadgebruikers
(waaronder vele scholieren) een belangrijk
aandachtspunt. Ter plaatse is er helaas geen
mogelijkheid om het fietsverkeer om te leiden.
We plaatsen waarschuwingsborden ‘pas op
in/uitrit bouwverkeer’.
De vrachtwagenchauffeurs worden extra
geattendeerd op de drukte en er wordt
regelmatig geëvalueerd.
De bushalte wordt een stukje verplaatst.

ADRESSEN BOUWRISK
Een veelgestelde vraag was welke woningen
door Bouwrisk worden bezocht. Dit
bouwkundig gespecialiseerd bedrijf maakt
een verslag van de bouwkundige staat van
uw woning.
Ontstaat er onverhoopt schade aan uw
woning, door trillingen van de
sloopwerkzaamheden, dan bekijkt de
schade-expert van uw verzekering dit
rapport. Onder andere door dit rapport kan
de sloper Jansen aansprakelijk worden
gesteld.
Is uw woning niet meegenomen in
onderstaand overzicht (oranje gekleurd),
wilt
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t.heuff@bow.nl (Thijs Heuff).

INFORMATIEBIJEENKOMST BOUW
Binnenkort organiseren wij een
informatiebijeenkomst over de nieuwbouw.
Zodra de datum bekend is zullen wij u hiervoor
middels deze nieuwsbrief uitnodigen.
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CONTACT
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag regelmatig over de actuele stand van zaken,
activiteiten en voortgang van de sloop en bouw van Huize d'n Herd. Deze informatie vindt
u ook op de website www.huizednherd.nl
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Hieronder vindt u de gegevens van de
contactpersonen.
Vragen over de sloopwerkzaamheden
Jansen Infra B.V.
René van de Laar, uitvoerder
088-8778778
rvdlaar@ajansenbv.com
Vragen aan
Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Thijs Heuff, projectleider nieuwbouw
0493-327325
t.heuff@bow.nl
Vragen aan
SMO
Karin van Hamond, teamleider Huize d'n Herd
06-11205974
k.v.hamond@smo-helmond.nl
Vragen over de bouwwerkzaamheden
Bouwbedrijf Van de Ven
Mark Smaling, projectleider
0413-366933
algemeen@bouwbedrijfvandeven.nl
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