Aan de omwonenden van het sloopterrein
Petronella van Saxenstraat, Noordeinde,
Burg. Meijboomstraat, Stephana Van Rossumstraat

Onderwerp: start werkzaamheden

Raamsdonksveer/Katwijk, 29 september 2021

Beste meneer, mevrouw,
Graag informeren wij u over de voorgenomen werkzaamheden rond en op de slooplocatie Petronella
van Saxenstraat.
Start sloopwerkzaamheden
Op 27 september is New Horizon, in opdracht van Dunavie, gestart met het verwijderen van de
asbesthoudende materialen uit de woningen. Uiteraard wordt dit op de wettelijk vereiste, veilige
manier gedaan. Deze werkzaamheden zullen tot eind november duren. Aansluitend aan de
asbestsanering starten de interne sloopwerkzaamheden, waarbij de nadruk ligt op het oogsten van
materialen ten behoeve van hergebruik.
Medio oktober wordt begonnen met de machinale sloop aan het Noordeinde. Met kranen met daaraan
sorteergrijpers, worden de gebouwen tot aan maaiveld weggehaald. Hierbij proberen we zo min
mogelijk geluids- en stofoverlast te veroorzaken. De volgorde van de sloopwerken is:
Noordeinde-Petronella van Saxenstraat-Stephana van Rossumstraat- Burg. Meijboomstraat.
Aansluitend worden de kelders en funderingen gesloopt. Het afvoeren van de materialen gebeurt via
de tijdelijke in- en uitrit. De sloopwerkzaamheden zijn eind februari 2022 gereed.
Bewaking sloopterrein.
De bewaking van het sloopterrein is inmiddels overgedragen aan New Horizon.
Aanleg tijdelijke in- en uitrit bij Noordeinde 34.
Op 4 oktober start van Leeuwen Valkenburg Infra B.V. in opdracht van Dunavie met de aanleg van
een tijdelijke in- en uitrit vanaf de Noordwijkerweg naar het sloopterrein. Hiervoor worden ook
aanpassingen gedaan aan de bushalte. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 29 oktober. De in- en
uitrit wordt slechts gebruikt door vrachtauto’s die op de slooplocatie moeten zijn.
Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig vrachtverkeer door de wijk rijdt. De in- en uitrit blijft bestaan
totdat de nieuwbouw is opgeleverd en wordt dan weer verwijderd. Tijdens het gebruik van de in- en
uitrit worden verkeersregelaars ingezet om de veiligheid van fietsers en voetgangers op het
Noordeinde te waarborgen.
Op de hoogte blijven?
Op de website: https://www.dunavie.nl/saxenstraat vindt u alle informatie over de geplande
werkzaamheden en ontwikkelingen in de wijk. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op hoogte van het werk in uitvoering.
In de toekomst ontvangt u, indien nodig, aanvullende informatie per brief.
Neem contact met ons op als u vragen heeft
Heeft u een vraag of een opmerking over de sloopwerkzaamheden, dan kunt u New Horizon
rechtstreeks bereiken via onderstaand e-mailadres en telefoonnummer.
Website:www.newhorizon.nl E-mail:info@newhorizon.nl Telefoonnummer: 076-7002119

Voor alle overige vragen kunt u terecht bij Dunavie. U bereikt ons van maandag tot en met
donderdag tussen 8.30 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur via telefoonnummer (071)
820 08 00. U kunt ook chatten via onze website www.dunavie.nl of whatsappen naar 06 574 861 00.
Met vriendelijke groet,

Peter Barendse
Projectmanager Dunavie

Alex Verkuijlen
directeur New Horizon Oogstbedrijf B.V.

