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Werkzaamheden 7 januari tot en met 10 februari 2019

Geachte mevrouw, meneer
Datum

09-01-2019
Referentie

Wij hopen dat u fijne feestdagen heeft gehad en wensen u een gelukkig en gezond
2019 toe.
In onze laatste brief hebben wij u geïnformeerd over de werkzaamheden tot het
einde van 2018. In deze brief geven wij u een toelichting op dewerkzaamheden tot
en met 10 februari a.s.

Project

15055 Ondergrondse
fietsenstalling kon.
Julianaplein, Den Haag, DEN
HAAG
Behandeld door

Wat gaat er gebeuren
Vanaf 7 januari zijn de werkzaamheden weer hervat. Deze zijn vergelijkbaar met de
voorgaande periode, te weten:
• het slopen van de damwandkuipen, zie groene lijn.
• het storten van het dek, de voorzetwand en de ondersteunende poeren in
het rode gebied.

Overzicht werkgebied

(gedeeltelijk) slopen damwandkuip
storten dek

storten voorzetwand

te handhaven damwandkuip

Doorsnede te slopen damwandkuip en te realiseren dek

Francis Nauman
Blad

1 van 2

Datum

09-01-2019
Blad

2 van 2

Wat betekent dit voor u
Door de sloop van de bouwkuipwanden kunt u enige geluids- en trillingshinder
ervaren. We streven naar zo weinig mogelijk overlast. Het is helaas niet mogelijk
om de werkzaamheden zonder geluid uit te voeren.
Om een grote stort van een dek goed en zorgvuldig af te ronden, werken we langer
door (tot maximaal 23.00 uur). Dit zal plaatsvinden op 15, 17 en 31 januari 2019.
Vanaf 11 februari is de schuifdeur bij Etos/Burger King weer open.

Vragen
Wat betreft vragen of mogelijke klachten die te maken hebben met de uitvoering
van de werkzaamheden, kunt u deze melden via de website www.kj-plein.nl. U kunt
ook rechtstreeks contact opnemen met onze omgevingsmanager Francis Nauman
via telefoonnummer 06-24913043.

Met vriendelijke groet,

Francis Nauman
Mobilis B.V .

