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Geachte buurtbewoner,
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u omtrent het storten en afwerken van de nieuwe -1
vloer van Turfmarktparkeergarage. De uitvoering van het eerste deel van deze werkzaamheden
stond gepland op 20 maart en is succesvol verlopen. De uitvoering van het tweede deel van de
werkzaamheden stond gepland op 28 maart. Wegens de voorspelde weersomstandigheden
(hevige regenval) moeten deze werkzaamheden echter worden uitgesteld. De werkzaamheden
zullen plaats vinden op dinsdag 3 april.

Wat gaan we doen?
Het betreft het storten en afwerken van de nieuwe -1 vloer van de Turfmarkt parkeergarage. Voor
het storten van de vloer zal er vanaf 06.30 uur transport plaatsvinden. Direct na het storten moet
de keldervloer machinaal afgewerkt worden, ook wel vlinderen genoemd. Het afwerken van de
vloer is afhankelijk van de mate waarin het beton aan de oppervlakte is uitgehard. Deze
verharding is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en hierdoor is het erg lastig te
bepalen wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Dit betekent dat wij ’s avonds en mogelijk tot
iets voor middernacht door moeten werken om de klus te klaren. Helaas is de overlast van geluid
en verlichting van het werkgebied niet te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?
De werkzaamheden vinden plaats op dinsdag 3 april. Wij doen ons uiterste best de
vlinderactiviteiten zo snel mogelijk af te ronden, zodat de overlast beperkt blijft. Tijdens deze
werkzaamheden zijn wij bereikbaar via info@cadanz.nl. Ook voor vragen over dit schrijven of
opmerkingen met betrekken tot de bouw van het OCC mag u contact met ons opnemen via dit
mailadres.
Wij danken u voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,

Bouwcombinatie Cadanz
Fleur Dubbelman
Communicatie- & omgevingsmanager

