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Geachte heer/mevrouw,
Boele & van Eesteren is gestart met de realisatie van het project Holy Résidence tussen de Willem
de Zwijgerlaan en de Graaf Walramlaan. Met deze brief willen wij u een beeld geven van het
project en de benodigde werkzaamheden.
Wat is er in de afgelopen maanden gebeurt?
In de afgelopen maanden is de bouwplaats ingericht, hebben we de bouwplaats bouwrijp
gemaakt, is de keet geplaatst en zijn de bronnen voor de warmtepompen geboord. Samen met
een vertegenwoordiging uit de buurt zijn de te kappen bomen geïnventariseerd en daarna
verwijderd.
Heiwerkzaamheden
De eerst volgende werkzaamheden betreffen het aanbrengen van de funderingspalen. Deze week
wordt de stelling voor het heiwerk aangevoerd. Net als bij fase 1 (Parc Drieënhuysen) worden de
palen geslagen en kan er geluids- en trillingsoverlast in de omgeving worden ervaren. Het heiwerk
duurt ongeveer 3 weken. Tijdens de omgevingsbijeenkomst van donderdag 29 november jl.
hebben wij informatie gegeven over o.a. het bouwproces, de logistiek en de planning.
De presentatie is terug te vinden op www.boele.nl/projecten/holy-residence-vlaardingen.
Werktijden
Boele & van Eesteren streeft ernaar het project van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 tot 17.00 uur
te realiseren. De vergunning is van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 tot 19.00 uur.
Wanneer het wegens bijzondere omstandigheden nodig is om buiten deze tijden te werken,
brengen we u hiervan vooraf op de hoogte. Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden,
realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot
een minimum te beperken.
Bewuste Bouwers
Boele & van Eesteren is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig
werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo zullen wij
het project Holy Résidence realiseren. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent
dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.
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Contact
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Holy Résidence, kunt u contact
opnemen met ondergetekende via communicatie@boele.nl of bellen naar 070-414 4200.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Boele & van Eesteren bv
Marcel Poolman
Communicatie- en omgevingsmanager

