WERKZAAMHEDEN SERENA ZEVENBERGEN
Eén dezer dagen begint een aantal werkzaamheden voor “Villa Serena” en de opstartende
werkzaamheden van “Cura Serena” (25 zorgappartementen voorzien van een steunpunt)
Om te beginnen worden de bouwketen van bouwbedrijf Maas-Jacobs in de loop van week 6 verplaatst
naar de zijde van de toekomstige Zandberg (ter hoogte van De Kleurenboom).
Vervolgens wordt er gestart met de sloopwerkzaamheden van het oude trafostation en de fundering
van de oude supermarkt (Zoetendaal 125). Dit vindt omstreeks eind week 7 / week 8 plaats.
Gedurende deze sloop wordt het aangrenzende parkeerterrein afgesloten door het plaatsen van
bouwhekken.
Om het gebied goed klaar te kunnen maken voor de sloop, is het noodzakelijk dat er geen auto’s meer
geparkeerd staan. Wij verzoeken de bewoners en bezoekers vriendelijk om die uiterlijk woensdag 17
februari aanstaande te verplaatsen. Om het gemis aan parkeerplaatsen van het plein op te vangen,
begint de gemeente in week 6 met het realiseren van tijdelijke parkeerplaatsen aan de Zandberg.
Ook de Regenboogschool zal worden gesloopt in een tweetal fasen. De eerste fase (sloop
bovengronds) start medio week 10 en zal naar verwachting 4 weken duren. De tweede fase (sloop
ondergronds) zal in een later stadium plaatsvinden, afhankelijk van de verkoop van de woningen.
Ondanks dat alles in het werk wordt gesteld om overlast gedurende de werkzaamheden en de sloop
tot een minimum te beperken, kan het zijn dat u hiervan toch ongemak ondervindt. We hopen echter
op uw begrip. Mocht u nog vragen, opmerkingen of klachten hebben met betrekking tot deze
werkzaamheden en sloop, dan kunt u contact opnemen met de heer Wil van Dijk (uitvoerder) van het
bouwbedrijf Maas-Jacobs, te bereiken onder nummer 076 5975200 of meldt u bij de uitvoerder in de
bouwkeet. Eventueel kunt u zich ook wenden tot dhr. J. de Regt van de gemeente Moerdijk, deze is te
bereiken op het telefoonnummer 0168 373600.

