NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020

Beste buren, omwonenden en andere belangstellenden,
Onze laatste nieuwsbrief dateert van juni 2020. Inmiddels is het december en
willen we u weer een update geven omtrent de voortgang van de Hofbadtoren.
Precies een jaar geleden waren onze werkzaamheden voornamelijk gericht op
het grondwerk en het maken van de betonfundering van het gebouw. Nu (ca. 1
jaar verder) is de ruwe betonbouw van de toren tot en met de dakverdieping
gereed. Dit betekent dat we eind november jl. het hoogste punt bereikt
hebben van dit mooie project! Normaal gesproken zouden we dit moment
feestelijk vieren, maar vanwege de COVID-19 maatregelen kon dit helaas niet
plaatsvinden. Wel hebben we samen met onze opdrachtgever Staedion een
ronde gedaan over de bouw om toch even stil te staan bij deze mooie mijlpaal.

We zijn druk bezig met de montage van de laatste gevelelementen in de toren.
Momenteel zijn de gevelelementen tot ongeveer de 12e verdieping
gemonteerd.
De dakbedekking van de laagbouw is gereed en in de woningen zijn we gestart
met de afbouw werkzaamheden zoals binnenwanden plaatsen, kozijnen,
deuren, meterkasten, keukens, stukadoorswerk en divers aftimmerwerk.
Er is het afgelopen jaar door iedereen hard gewerkt om te komen waar we nu
staan. Tot en met 18 december 2020 zullen wij met de voltallige bezetting
doorwerken waarna de kerstvakantie begint. Tijdens de kerstvakantie werkt
een gedeelte van het team door, met uitzondering van de officiële feestdagen.
Vanaf 4 januari 2021 start de bouw weer volledig op.
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alvast een mooi en vooral
gezond 2021!
Project team ‘’De Hofbadtoren’’.

Ps. Op de volgende blz. zijn een aantal foto’s weergeven van de
bouwwerkzaamheden van de afgelopen periode.

Heeft u vragen, ervaart u hinder of heeft u opmerkingen? Laat het ons weten!
E-mail: hofbadtoren@volkerwessels.com
Meld hinder of een tip: www.verbeterdebouw.nl
Website: www.hofbadtoren.nl

Bovenstaande foto betreft een tunnelkist
welke hangt in de torenkraan. Met het
tunnelkist systeem is de betonbouw
gerealiseerd is.
Bovenstaande en de
hiernaast (rechts)
weergegeven foto’s
laten de betonbouw
en het monteren
van de
gevelelementen
zien

De hiernaast (links) weergegeven foto geeft
een goed beeld van het binnenterrein van
de Hofbadtoren. Hier zullen ook de
parkeerplaatsen voor de bewoners van de
Hofbadtoren worden gerealiseerd.

