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Wij zijn gestart met de sloop van het laatste stuk van het oude
hoofdgebouw van De Egelantier. Daarmee komt er een einde aan
de sloopwerkzaamheden binnen dit nieuwbouwproject. Iets later
dan gepland, maar nog steeds volgens schema. Daarnaast ging de
bouw van de eerste blokken met woningen gewoon door. Met deze
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nieuwsbrief informeren wij u over de werkzaamheden, de planning
en waar u terecht kunt met vragen.
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Kleine vertraging
De sloop van het hoofdgebouw
heeft een kleine vertraging
opgelopen. In de vorige nieuwsbrief
van november 2013 informeerden
wij u al hierover. De reden van de
vertraging is de extra tijd die wij
kwijt waren voor de asbestsanering.
Door de grondige aanpak duurde
het wat langer, maar hierdoor
weten we zeker dat er geen asbest
is achtergebleven.

Binnentuin
In het tweede kwartaal van 2014
leggen wij de nieuwe binnentuin
aan. De tuin grenst aan het nieuwe
hoofdgebouw van De Egelantier.
Bewoners en omwonenden kunnen
dus in de zomer al genieten van alle
bloeiende bloemen en planten. Maar
ook in andere jaargetijden is de tuin
een lust voor het oog. Speciaal
hiervoor vroegen wij een
landschapsarchitect de binnentuin
te ontwerpen.

Planning sloop
Start sloop
:in de week van 17
februari.
Gebouw plat :in de week van 3
maart.
Einde sloop :in de week van 17
maart.
De oplevering van de nieuwe
woningen is in kwartaal 2 van 2015.
Overlast beperken
We doen er alles aan om ervoor te
zorgen dat u zo min mogelijk
overlast heeft van de sloop. Helaas
kunnen we niet voorkomen dat u
iets merkt van de werkzaamheden.
Wij vragen uw begrip ervoor.
Bouwverkeer
Op het terrein naast de naschoolse
opvang Doedok is parkeergelegenheid voor de busjes en
auto’s van de bouwvakkers. Het
bouwverkeer rijdt vanaf de
Diependaalselaan door de
Eikbosserweg, de Fuchsiastraat en
de Cameliastraat. Zie plattegrond
hieronder.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met
de aannemer: Heijmans Amersfoort
via (033) 450 24 00.
Heeft u overige vragen? Neem dan
gerust contact op met de afdeling
Woonactiviteiten van Dudok Wonen
via (035) 646 16 00 of
egelantier@dudokwonen.nl.

