
Verslag bewonersavond 13 april 2015  

 

De bijeenkomst is, op uitnodiging van BVR, op de bouwplaats zelf. Naast de vele buurtbewoners zijn er 
medewerkers van BVR (directie, uitvoerders en medewerkers) , ICS (die namens OMO de bouwdirectie 

voert), de gemeente, de politie en de school aanwezig.  

  

Tijdens de vorige bijeenkomst waren er vragen aan de wijkagent. Wijkagent B. Nielen kon toen niet 

aanwezig zijn. Deze avond is hij er wel. Er zijn op dit moment geen vragen of opmerkingen meer voor de 
wijkagent. Nu het uitrukken voor noodsituaties niet meer vanuit Bovendonk gebeurt, is het probleem 

van hard rijden door de straat opgelost.  

  

Rob Scherrenberg van BVR informeert allereerst of er sprake is van overlast. Er wordt door de 
aanwezige buurtbewoners geen overlast ervaren.   

Het parkeren kan nog niet op de bouwplaats zelf, omdat er tot voor kort veel wateroverlast was op de 
bouwplaats. De pomp is nu uit, wat in geluid behoorlijk scheelt. De toezegging blijft dat er niet 

geparkeerd wordt aan de overzijde van de straat voor de huizen van de buurtbewoners.  De 

bouwplaats wordt beveiligd door camera’s en een stil alarm. Het is fijn dat de overburen de 
bouwplaats in de gaten houden. Onlangs was er een hek open blijven staan, dit werd opgemerkt en 

aangegeven door de buurtbewoners. Dank daarvoor.  

  

De voortgang van de bouw is dagelijks te zien. De werkzaamheden gaan heel vlot. De bouw loopt nog 
steeds volgens planning.   

  

Er worden diverse te gebruiken materialen getoond en toegelicht, die in de buitengevel gebruikt gaan 

worden. Veelal duurzame materialen.   

  

 Vervolgens wordt er een rondje om het gebouw gemaakt, waarbij iedereen vragen kan stellen.    

  

Tot slot wordt iedereen uitgenodigd voor De Dag van de Bouw op 13 juni aanstaande. De tijden zijn 

straks terug te vinden op de site. Met een hapje en een drankje wordt ook deze informatieavond voor 
de buurtbewoners afgesloten en vertrekt ieder met een tevreden gevoel naar huis.   


