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OP NAAR EEN MOOI NIEUW GEBOUW
IN DEZE NIEUWSBRIEF LEEST U MEER OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN
HUIZE D'N HERD EN STELLEN WIJ STEPHAN VAN SCHIJNDEL EN DAISY LUCASSEN
AAN U VOOR.
HUIZE D'N HERD IS (BIJNA) GESLOOPT
Het oude gebouw Huize d'n Herd is bijna gesloopt.
De laatste resten van het gebouw worden door
bedrijf A. Jansen verwijderd. Het terrein wordt
daarna klaargemaakt voor de nieuwbouw.
Afscheid
Op 30 september 2022 namen we, samen met een
aantal bewoners en het team van Huize d'n Herd,
op symbolische wijze afscheid van het gebouw.
Een bewoner van Huize d'n Herd mocht machinaal
een stuk van het gebouw slopen.
De bewoners en het team van Huize d'n Herd
hopen dat de bouw snel start en voorspoedig
verloopt, zodat ze medio 2024 weer terug kunnen
naar deze mooie locatie met goede voorzieningen.

INFORMATIEAVOND START BOUW

BIJEENKOMST GROENVOORZIENING

U ontvangt in november een uitnodiging voor de
informatieavond over de bouw. Tijdens deze avond
maakt u kennis met het uitvoeringsteam van Van
de Ven uit Veghel. Zij geven dan een toelichting
over de uit te voeren bouwwerkzaamheden en
beantwoorden graag uw vragen.

Vlakbij het gebouw Huize d'n Herd, aan de
kant van Binderseind, komt openbaar groen.
Voor de invulling van het groen wil gemeente
Helmond graag uw ideeën en wensen weten.
U ontvangt hiervoor op een later moment van
de gemeente Helmond een uitnodiging.
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EVEN VOORSTELLEN
Stephan van Schijndel is de uitvoerder bij
bouwbedrijf Van de Ven op de locatie van Huize
d'n Herd. Hij heeft de leiding op de bouwplaats.
Stephan is elke dag op de bouw aanwezig en is
mede verantwoordelijk voor de planning, veiligheid,
coördinatie en aansturing van de
bouwplaatsmedewerkers en onderaannemers.
Zo kunt u hem tijdens de bouw bereiken
Uitvoerder Stephan houdt tijdens de bouw elke
week een spreekuur in de keet op de bouwlocatie
(vrije inloop). In de volgende nieuwsbrief geven we
aan welke dag en tijdstip dit is.

Uw contactpersoon bij SMO was Karin van Hamond. Zij heeft
gekozen voor een andere uitdaging.
Voor vragen aan SMO kunt u voortaan terecht bij Daisy
Lucassen (manager primair proces bij SMO). Wellicht voor u
al een bekend gezicht, Daisy werkt namelijk al sinds 2001 bij
SMO en heeft tot aan de sloop van het pand haar kantoor
altijd gehad in het pand van Huize d'n Herd.
Zo kunt u haar bereiken
Daisy is telefonisch te bereiken op 06-53107545 of via
e-mail naar d.lucassen@smo-helmond.nl.
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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 over de bouwwerkzaamheden
Bouwbedrijf Van de Ven
Stephan van Schijndel, uitvoerder
0413-366933
algemeen@bouwbedrijfvandeven.nl
Vragen aan
Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Thijs Heuff, projectleider nieuwbouw
0493-327325
t.heuff@bow.nl
Vragen aan
SMO
Daisy Lucassen, manager primair proces
06-53107545
d.lucassen@smo-helmond.nl
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