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Geachte heer/mevrouw,
De afgelopen maanden heeft u vast gemerkt dat we de damwandplanken voor de bouwkuip van de
verdiepte ligging intrillen. Tot nu toe werkten we bij u in de buurt aan de noordelijke en de zuidelijke
damwand. We zijn ruim over de helft. Er is nu nog zo’n 840 meter te gaan. Binnenkort gaan wij
beginnen met het intrillen van de damwandplanken voor de tussenwanden. Deze tussenwanden
verdelen de bouwplaats van de verdiepte ligging in verschillende stukken (compartimenten). De
tussenwanden bestaan uit damwandplanken die we overdwars aanbrengen, tussen de noordwand
en de zuidwand. Deze tussenwanden bevinden zich op meerdere plekken van de verdiepte ligging.
Wij realiseren ons dat we voor veel hinder zorgen en dat dit de komende weken ook zo zal zijn. Zoals
wij beloofd hebben, informeren wij u over de uitgewerkte planning in uw buurt. Vanaf maandag 11
november start Combinatie Herepoort met het intrillen van twee tussenwanden ter hoogte van de
Kempkensberg. Deze werkzaamheden duren tot vrijdag 22 november. Het daadwerkelijke intrillen
van de damwandplanken doen we in deze periode op vijf dagen. De overige dagen zijn nodig voor
laswerkzaamheden. Op de achterzijde van deze brief ziet u de exacte locaties van de tussenwanden.
Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor de laatste informatie op
www.aanpakringzuid.nl/damwand.
Vragen en klachten
Voor vragen en klachten over deze werkzaamheden kunt u bellen met het Loket Damwand:
050 21 001 45. Het Loket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Zuiderplantsoen of
blijf op de hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden:
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort
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