
Nieuwsbrief Lemaire 
oktober 2011 
Na een lange periode van voorbereiding gaat de bouw van appartementencomplex 

Lemaire nu van start. Op het terrein aan de Van Randwijcklaan/Lemairestraat wordt de 

komende anderhalf jaar hard gewerkt aan de bouw van 58 huurwoningen, 66 

parkeerplaatsen en 1250 m2 commerciële ruimte. De oplevering is gepland in het eerste 

kwartaal van 2013.  

Met deze Nieuwsbrief informeren wij u over de gang van zaken rondom het bouwproject. 

Planning werkzaamheden 
De werkzaamheden voor bouwrijp maken en 
riolering ronden we af in de eerste weken van 
oktober. Daarna plaatst Dura Vermeer Bouw 
Hengelo ook de bouwketen.  
De planning de komende weken is naar
verwachting als volgt: 
week 42-43 (17 t/m 28 oktober):  
intrillen damwanden voor bouw
parkeergarage (dit kan geluidshinder geven)  
week 43-44 (24 oktober t/m 4 november):  
uitgraven kelder en plaatsen bronbemaling 
week 45-47 (7 t/m 25 november): 
schroeven ruim 300 heipalen.

Bijzondere werkzaamheden 
In principe wordt er op werkdagen gewerkt 
van 07.00 tot 17.00 uur. Zijn er bijzondere 
activiteiten of transporten buiten de reguliere 
werktijden, dan ontvangen direct 
omwonenden bericht van de aannemer.

Verkeerssituatie 
De Lemairestraat is tijdens de bouw voor een 
deel afgesloten voor verkeer. Dit geldt ook 
voor de Roggeveenstraat. Autobezitters uit 
de Roggeveenstraat hebben van de Alliantie 
een parkeerontheffing ontvangen voor de 
bouwperiode.

Bereikbaarheid winkels 
De winkels en parkeerplaats aan het 
Neptunusplein blijven gedurende de 
bouwperiode altijd goed bereikbaar. Vanaf de  
Van Randwijcklaan wordt een tijdelijke inrit 
aangelegd.

Inspectie woningen 
Alle woningen en winkels die in een cirkel van 
30 meter rondom het bouwterrein liggen, zijn 
of worden geïnspecteerd. Deze opname van 
de conditie van de panden is nodig om vast 

te kunnen stellen of eventuele schade of 
scheurvorming al aanwezig is of veroorzaakt 
wordt door de bouwwerkzaamheden. 

Huurwoningen 
De verhuur van de woningen start ongeveer 
drie maanden voordat de woningen 
opgeleverd worden. Dit verloopt volgens de 
reguliere procedure via Woonkompas. Vooraf 
inschrijven is niet mogelijk. 

Bedrijfsruimten 
Heeft u belangstelling voor het huren van een 
ruimte voor een winkel of bedrijf? Neem dan 
contact op met Zinnig Beheer en Meer,
telefoonnummer (033) 460 5026. 

Nieuwsbrief
Wij houden u via een Nieuwsbrief regelmatig
op de hoogte van de voortgang van het
bouwproject.

Contact
Heeft u vragen over de bouw? Neem dan 
contact op met de uitvoerder, de heer Gert 
Nummerdor. Hij is dagelijks te vinden in de
bouwkeet.
U kunt ook contact opnemen met het 
meldpunt van de Alliantie via
telefoonnummer (033) 476 5432. 

Info


