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Bouwactiviteiten Camposdreef binnenkort van start
Binnenkort start de herontwikkeling van de Camposdreef. De afgelopen weken is de bouw voorbereid. In oktober
ontving u een wijkbericht over hoe het staat met de plannen en welke voorbereidende werkzaamheden de gemeente
op dit moment doet. Eind november starten de bouwactiviteiten. Met dit wijkbericht informeren wij u over de start
van de bouwwerkzaamheden, hoelang de bouwactiviteiten gaan duren en wat u ervan gaat merken.
Op de locatie van het voormalige schoolgebouw komt

Veiligheid

een appartementengebouw met 13 energiezuinige

Het bouwterrein zal voor de veiligheid van

huurappartementen. Na het bouwrijp maken, draagt

omwonenden en belangstellenden volledig worden

de gemeente het terrein over aan de ontwikkelaar,

afgesloten met bouwhekken. De bouwmaterialen

Expo Vastgoed. De aannemer van de ontwikkelaar gaat

worden aangevoerd via de Incadreef en de

er dan bouwen.

Camposdreef. Gedurende de bouw van het project
blijven de toegangswegen vrij beschikbaar. Doordat
het bouwverkeer rond kan rijden, hoeft niet achteruit
gemanoeuvreerd te worden met vrachtauto’s.
Start werkzaamheden
Half november zal de gemeente starten met het terrein
bouwrijp te maken, dit betekent dat enkele bomen
worden gekapt en op de locatie van het gebouw de
bouwput wordt uitgegraven. De daadwerkelijke bouw

Vragen aan de aannemer?

van het appartementencomplex start eind november

Van Dillen bouw uit Culemborg zal het

2017. De bouw zal tot eind 2018 duren.

appartementengebouw realiseren. De aannemer zal
een bouwkeet op het bouwterrein plaatsen. Met
vragen of opmerkingen tijdens de bouw kunt u
telefonisch of per mail contact opnemen met de
uitvoerder op de bouwplaats.
U kunt de mensen van Van Dillen bouw bereiken via de
uitvoerder van het werk:

Werktijden
De medewerkers van Van Dillen bouw starten hun
werkzaamheden op de bouwplaats om omstreeks 7.00
uur in de ochtend. Om 16.00 uur worden de
werkzaamheden beëindigd.
Meer informatie
Voor vragen over de bouw kunt u terecht bij de

Naam:

Roy van Elst, uitvoerder

aannemer (zie contactgegevens van Roy van Elst,

Telefoon:

0345-509060

uitvoerder). Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Mailadres:

info@cvandillen.nl

terecht bij wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17,
via 14030.

Verspreidingsgebied:
Camposdreef, Selvasdreef, Incadreef, adres zwembad De Kwakel, adressen bedrijfspand naast zwembad De Kwakel.

