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Renovatie Huidekoper – werkzaamheden tot eind juli
Contactpersoon

Richard Koenders
Geachte bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden in de omgeving van de Huidekoperstraat,
In onze laatste informatiebrief van 22 juni gaven we aan dat we nog tot eind juli intensieve
sloopwerkzaamheden uitvoeren. Deze planning is ongewijzigd. In deze informatiebrief beschrijven we welke
werkzaamheden we nog uitvoeren tot eind juli.
Sloopwerkzaamheden
Het einde van de sloopwerkzaamheden is in zicht. We verwachten dat we eind juli het grootste deel van het
sloopwerk afronden. Deze laatste weken van juli slopen we aan de kant van de Huidekoperstraat nog één deel
van de huidige vloer eruit. Ook slopen we op alle andere verdiepingen nog een klein deel van de vloer weg voor
de toekomstige liftschacht. Na deze periode zal het sloopwerk nog niet geheel voorbij zijn, maar is het wel een
stuk minder intensief.
Dakconstructie
Inmiddels is gestart met het opbouwen van de extra verdiepingen. Daarvoor hijsen we stalen kolommen en
balken omhoog, waarmee inmiddels één verdieping is gebouwd. Voor de bouwvakantie starten we met de
bouw van de bovenste verdieping.
Gevel
Aan de kant van de Pieter Pauwstraat zijn we gestart met de opbouw van de gevel. We plaatsen kant en klare
gevelwanden in de gevel. Na de bouwvakantie starten we met de gevelelementen aan de Huidekoperstraat.
Rond half september zullen deze werkzaamheden gereed zijn. Voor de aanvoer van de gevelwanden zal
regelmatig transport plaatsvinden in de straat.
Glazenwasser
Maandag 30 en dinsdag 31 juli komt de glazenwasser de ramen wassen van de panden aan beide zijden van de
Huidekoperstraat en Pieter Pauwstraat. Voor de hogere verdiepingen gebruikt de glazenwasser een
hoogwerker. Als u er bezwaar tegen heeft dat wij dit doen, dan horen we dat uiteraard graag van u.

Planning

.

Onze werktijden zijn van 07.00 – 16.30 uur (overlastgevende werkzaamheden starten vanaf 07.30 uur).
Incidenteel werken we door tot 19.00 uur en op zaterdag. Tussen 3 en 19 augustus liggen de
bouwwerkzaamheden vrijwel stil.
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de inhoud van deze brief of de werkzaamheden die wij gaan
uitvoeren. U kunt daarvoor contact met ons opnemen, via buurt@huidekoperamsterdam.nl of 06 – 3015 6688.
Met vriendelijke groet,
AALBERTS BOUW BV
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