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Datum
25 januari 2019
Betreft
Renovatie Huidekoper – werkzaamheden eerste kwartaal 2019
Contactpersoon
Richard Koenders
Geachte bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden in de omgeving van de Huidekoperstraat,
Na de kerstvakantie zijn we weer gestart met de afbouw van de Huidekoper. Het was goed om te zien dat u op
12 januari met zoveel buurtbewoners aanwezig was bij de borrel en met eigen ogen de vorderingen kon
bekijken. In deze informatiebrief leest u welke werkzaamheden we komende maanden gaan uitvoeren.
Gevels
Het meest in het oog springend voor u is de afbouw van de gevels. Beide gevels zijn nu dicht, zodat we kunnen
beginnen met de afbouw van de buitenmuur. We zijn gestart met de gevel aan de Huidekoperstraat. Als deze
klaar is, bouwen we de gevel aan de Pieter Pauwstraat af. Het meeste materiaal hiervoor ligt al op het
bouwterrein, maar er zal ook nog regelmatig aanvoer van materiaal nodig zijn. Totdat de gevel klaar is, blijven
de steigers aan beide zijden staan.
Planning
Ook in het pand zijn we gestart met de afbouw van plafonds, vloeren en voorzieningen. We verwachten de
renovatie van de Huidekoper medio 2019 af te ronden. Afhankelijk van de wensen van de toekomstige
gebruiker(s) kunnen er daarna nog wel werkzaamheden plaatsvinden voor de inrichting van hun kantoor.
Contact
Onze werktijden zijn ongewijzigd, van 07.00 – 16.30 uur. Incidenteel werken we door tot 19.00 uur en op
zaterdag. 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
Richard Koenders
Omgevingsmanager
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