Aankondiging bouw “Commercieel blok” Serena

Het project Serena begint goed op stoom te geraken! U bent getuige geweest van de sloop
van de 20 appartementen, café en bakkerij. De noodlokalen aan de Okkerlaak zijn
verwijderd. De riolering aan de Meeren is verlegd en op dit moment wordt de oude
supermarkt onder handen genomen.
De bouw van het commercieel blok vangt
aan vanaf 17 september a.s. Dit creëert
een overlap met de werkzaamheden aan
de supermarkt. Het is helaas niet
mogelijk om eerst de sloop van de
supermarkt af te ronden, voordat er
werkzaamheden aan het commercieel
blok plaatsvinden. Wel proberen we
ervoor te zorgen dat de overlap tussen
de twee activiteiten zo kort mogelijk is.
Zo vinden er eerst kleinere
werkzaamheden plaats (verwijderen
lichtmasten, beplanting, en bestrating)
ter preparatie van de bouwplaats,
alvorens de bouwhekken worden
geplaatst. Daarnaast worden de
bouwhekken van de supermarkt
teruggezet op het moment dat de sloop
dermate ver is gevorderd dat het uit
veiligheidsoverwegingen verantwoord is.
Hiernaast ziet u de locatie van de bouwhekken, alsmede de aan- en afvoerroute
van het bouwverkeer.

Sloop

Bouw

Bereikbaarheid bushalte
Op het moment dat de werkzaamheden aan het commerciële blok aanvangen, is de bushalte
aldaar niet meer toegankelijk. U kunt dan gebruik maken van de tijdelijke halte die circa 80
meter noordelijker aan De Meeren is gecreëerd (naast het parkeerplein van de oude
supermarkt). De bushalte zal tot en met 2010 op deze locatie blijven.
Planning
De actuele planning van de verdere werkzaamheden is als volgt :

Activiteit

Planning

Realisatie Kleurenboom

Gereed

Sloop 20 appartementen, dagcafé, bakkerij

Gereed

Verwijderen noodlokalen

Gereed

Bouw commercieel blok

September ’08 - November ’09

Sloop supermarkt (excl. cafetaria)

Gereed in Oktober ‘08

Sloop restant Meerenhof / school

1e kwartaal ‘09

Bouw grondgebonden woningen

April ‘09 - April ‘10

Inrichting ‘parkeerplein’ de Meeren

3e kwartaal ‘09

Sloop cafetaria

September ‘09

Ingebruikname supermarkt

November ‘09

Bouw zorgblok

December ’09 - December ‘10

Aanleg verkeersplateau de Meeren

1e kwartaal ‘11

Woonrijp maken en afronding

1e kwartaal ‘11

Mocht u gedurende de bouwperiode tegen problemen aanlopen, of iets willen melden, kunt u
terecht bij de uitvoerder ter plekke, of kunt u contact opnemen met de heer Van Rijen van
Maas-Jacobs (076-5975200). Voor vragen over deze nieuwsbrief, of andere zaken over het
project Serena, kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider, de heer Incze
(0168-373600).
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