NIEUWSBRIEF APRIL 2020

Beste buren, omwonenden en andere belangstellenden,

Onze laatste nieuwsbrief dateert van februari 2020. Toen nog een regenachtige
periode waarbij onze werkzaamheden bestonden uit het gereed maken van de
eerste betonvloeren van de begane grond.
Dat was een periode waarin het corona virus nagenoeg nog geen impact had
voor ons allen.
Intussen is het april en schijnt de zon, het werk op de bouwplaats bestaat
voornamelijk uit het opbouwen van het betonskelet en we bereiden ons voor
om binnenkort aan te vangen met het monteren van de gevelelementen. Het
betonwerk is nu circa 3 bouwlagen hoog, graag hadden we gezien dat we al
hoger aan het werk zouden zijn maar helaas is dat niet het geval. Onze
planning is gebaseerd op snel en efficiënt werken waarbij in normale
omstandigheden diverse werkzaamheden tegelijk op een relatief kleine
werkruimte uitgevoerd kunnen worden. Vanwege het corona virus hebben wij
diverse maatregelen op de bouw getroffen om voor iedereen die daar werkt
een veilige en comfortabele werkomgeving te creëren. Een van de
maatregelen is de minimale 1,5 meter afstand bewaren van elkaar, maar
bijvoorbeeld ook de schaft en omkleed ruimtes zijn aangepast.

Vanwege de maatregelen is het niet meer mogelijk om diverse werkzaamheden
tegelijk uit te voeren, wij doen dit nu achter elkaar aan en daardoor hebben wij
meer tijd nodig dan in normale omstandigheden. Hoeveel meer tijd dit
uiteindelijk voor het gehele project zal zijn is nu nog niet in kaart te brengen, of
we op deze wijze door mogen bouwen is ook een onzekerheid, zolang we op
deze wijze door kunnen gaan dan zijn we in ieder geval aan het bouwen en
gaan we met gepaste snelheid vooruit.
Namens het realisatieteam van de Hofbadtoren wensen wij iedereen het
allerbeste in deze bijzondere tijd en let goed op elkaar.

Tot zo ver deze update van onze werkzaamheden, heeft u vragen of
opmerkingen laat het ons weten.
E-mail: hofbadtoren@volkerwessels.com
Meld hinder of een tip: www.verbeterdebouw.nl

Website: www.hofbadtoren.nl

