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Beste buren, 
 
Zoals u al heeft gezien, zijn we volop gestart met de bouw van de appartementen aan 
de Bachweg en beginnen de contouren hiervan zichtbaar te worden. 
De opstart heeft de nodige voeten in de aarde gehad. 
Na het ontgraven van de bouwputten bleek dat er geen plek beschikbaar was om onze 
grond op te slaan. Dit heeft ons flink tegengewerkt. 
De grond heeft tijdelijk op het terrein naast de keet gelegen en is inmiddels afgevoerd 
naar een geschikte locatie. Op dit moment kunnen wij dus echt weer verder en ervoor 
zorgen dat de bouwplaats netjes wordt. 
Rondom de bouwplaats zijn vaste hekken geplaatst en de toegangen zijn voorzien van 
schuifpoorten. 
 
Planning 
De planning voor de komende periode is dat de constructie opgebouwd wordt van de 
drie gebouwen. Dit duurt tot ongeveer maart 2020. 
Aansluitend gaan we aan de slag met het metselen van de gebouwen waarna wij 
verwachten in april de gevelsteigers te verwijderen. 
 
Parkeren 
Onze bouwvakkers komen elke dag met de auto naar de bouw waardoor we ons 
kunnen voorstellen dat u het parkeren in de omgeving als overlast ziet. Wij vragen uw 
begrip hiervoor. Op het terrein naast de bouwkeet, waar de bult grond heeft gelegen, 
parkeren wij nog een aantal auto’s om zo de overlast te beperken. 
 
Om de bouw goed op te kunnen rijden met vrachtverkeer vragen wij wel om uw hulp. 
Als bijlage bij deze brief is een situatie toegevoegd waarop zones aangegeven zijn met 
het verzoek om daar niet te parkeren tijdens onze werkdagen. Dit is met name ter 
plaatse van onze poorten.  
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Overlast 
Wij zijn ons er van bewust dat het bouwen van een dergelijk project niet zonder overlast 
voor de omgeving mogelijk is. Wel proberen wij hier zo veel mogelijk rekening mee te 
houden. Als er voor u alsnog te grote overlast ontstaat, vragen wij u vriendelijk om dit te 
melden bij ons. 
 
Opmerkingen of vragen kunt u mailen naar bachweg.amersfoort@duravermeer.nl. Ook 
zijn wij bereikbaar via telefoonnummer (074) 255 02 55. U kunt hier vragen naar de 
uitvoerder van het werk, Frank Benërink. 
Als u buiten onze werktijden verdachte activiteiten ziet op de bouwplaats vragen wij u 
de politie te bellen via 112. 
 
Wij gaan uit van een prettige samenwerking met u als buurt en zorgen ervoor dat de 
drie gebouwen een mooie aanwinst worden voor de omgeving. 
 
Voor nu wensen wij u alvast prettige feestdagen en een veilige jaarwisseling. 
 
Ook tijdens de kerstvakantie zijn wij bij noodgevallen bereikbaar via telefoonnummer 
(074) 255 02 55. 
 
 
Namens het volledige uitvoeringsteam, 
 
 
Dura Vermeer 
 

 

 

 
 

 

  


