
Nieuwsbrief 
De Horsten en omgeving maart 2016 
 
Inleiding 
Binnenkort wordt gestart met de 
voorbereidende werkzaamheden voor de 
vernieuwde entree en de nieuwbouw. Voor u  
ontstaat hierdoor overlast. Hierover 
informeren wij u in deze nieuwsbrief. 
 
Werkzaamheden 
Voorafgaand aan de start van de nieuwbouw 
moeten er door de diverse nutsbedrijven 
voorbereidende werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Hun werkzaamheden bestaan uit 
het omleggen van kabels voor het internet, 
de kabeltelevisie en telefoon. Daaropvolgend 
wordt de bekabeling voor de elektriciteit en 
de gas- en waterleidingen omgelegd. Voor 
deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat 
er wordt gegraven. Tijdens de 
graafwerkzaamheden wordt er een tijdelijke 
voorziening naar de hoofdentree aangelegd. 
 
De werkzaamheden vinden plaats bij de  
woongebouwen met de entree aan de 
Trekvogelweg. Om precies te zijn gaat het om 
de adressen aan de Arendshorst 43-165, 
Havikshorst 43-165 en de Valkenhorst 
43-165  
 
Garages en bedrijven 
De garages en bedrijven gelegen aan de 
Arendshorst, Havikshorst en Valkenhorst 
ondervinden ook hinder van de 
werkzaamheden. Over wat de hinder voor 
hen precies is ontvangen deze huurders een 
persoonlijke brief. 
 
Wanneer wordt gestart met 
de werkzaamheden 
 
 

 
 
 
In de week van 14 maart 2016 wordt 
gestart met de werkzaamheden. De 
Nutsbedrijven houden u op de hoogte via   
brieven en flyers die huis aan huis worden 
verspreid. Hierop kunt u lezen wanneer de 
overlast gevende werkzaamheden starten. De 
werkzaamheden duren naar verwachting één 
maand.   
 
Informatie over de nieuwbouw 
Nadat de Nutsbedrijven hun werkzaamheden 
hebben afgerond start de aannemer “Coen 
Hagedoorn” met de nieuwbouw. Volgens de 
huidige planning wordt in mei 2016 gestart 
met het trillingsarm heien van de palen. Om 
gevaarlijke situaties te voorkomen wordt de 
ruimte die nodig is voor de bouw afgezet met 
bouwhekken.  
Voor de toegang naar de centrale hal wordt 
gedurende de gehele bouwperiode een 
noodvoorziening getroffen. Waar de tijdelijke 
toegang komt wordt u nog over 
geïnformeerd. 
De werkzaamheden voor de nieuwbouw 
starten ongeveer gelijk. Als de 
werkzaamheden volgens planning verlopen is 
de nieuwbouw bij de drie flats in het eerste 
kwartaal 2017 gereed.   
 
Bereikbaarheid parkeerplekken 
Gedurende de gehele bouwperiode is het 
noodzakelijk dat één toegang tot de 
parkeerplaats geheel wordt afgesloten. Eén 
toegang blijft beschikbaar zodat u uw auto 
kunt parkeren en ook de hulpdiensten bij de 
gebouwen kunnen komen. 
  
 
 
 
 
 



Verbeteren Valkenhorst even 
De werkzaamheden aan deze flat zijn bijna 
afgerond. Hiermee zijn vijf van de zes flats 
aangepakt. 
 
Contact 
Met vragen over het project kunt u terecht bij 
de Alliantie. Bel dan met Deo Wijnands of 
Marga Baruch medewerkers 
bewonersbegeleiding, op nummer 088-
0023200. Mailen kan ook naar 
dwijnands@de-alliantie.nl of mbaruch@de-
alliantie.nl. 
 
Met vragen over de werkzaamheden kunt u 
terecht bij de aannemer Coen Hagedoorn. Zij 
zijn te bereiken op telefoonnummer 033-
4754200. 
 
 

 


