
 
 
 
 
 
 
 Aan de omwonenden van bouwplan 
 79 woningen Leesten-Oost 

 
Twello, 31-3-2020 

 
Project : Zutphen 79 woningen Leesten Oost 
Betreft : Bouw van woningen in uw omgeving 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Zoals u mogelijk al hebt vernomen, gaan wij binnenkort beginnen met de bouw van 79 woningen bij u in 
de omgeving. Zoals het er nu uitziet beginnen we eind juni met een 1e fase van 40 woningen, waarna wij 
begin volgend jaar mogelijk de 2e fase van 39 woningen in aanbouw nemen. 
 
We verwachten de woningen van de 1e fase vanaf het derde kwartaal van 2021 op te kunnen leveren. De 
woningen van de 2e fase worden naar alle waarschijnlijkheid vanaf het eerste kwartaal van 2022 
opgeleverd. 
 
De nieuw te bouwen woningen worden net als uw woning gebouwd met een paalfundering. Voor de 1e 
fase zal het heiwerk hiervoor naar verwachting week 27 / 28 starten en ongeveer 2 weken duren. 
Gedurende deze periode zult u wat meer geluidsoverlast en ook trillingen kunnen ervaren. 
 
Omdat uw woning ook op palen is gefundeerd is het niet te verwachten dat door de heiwerkzaamheden 
schade wordt veroorzaakt. Wel hebben wij de firma RB Geo opdracht gegeven voor het uitvoeren van een 
bouwkundige opname aan de binnen- en buitenzijde van de woningen die zich binnen een straal van 50 
meter van de heiwerkzaamheden bevinden. Conform de nieuwbouw vinden deze opnamen ook in 2 fasen 
plaats. Indien er bij uw woning een opname wordt uitgevoerd benaderd de firma RB Geo u binnenkort om 
aan te geven wanneer zij deze opname uit willen voeren. 
 
Omdat er niet overal voldoende ruimte op het bouwterrein beschikbaar is komt het voor dat wij een 
bouwkraan op de weg moeten plaatsen, waarbij de weg wordt versmald maar wel begaanbaar blijft. Het 
grootste deel van de parkeerplaatsen blijft in die gevallen wel normaal bruikbaar. 
 
Het kan incidenteel voorkomen dat wij in verband met de veiligheid de weg wel volledig af moeten 
sluiten. Mocht dit aan de orde zijn dan wordt u hier tijdig over geïnformeerd. Wij doen vanzelfsprekend 
wat wij kunnen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
 
Grote bouwmaterialen als vloeren, kalkzandsteenelementen en dakelementen worden op de weg voor de 
woningen gelost en tijdelijk opgeslagen. Wij doen ons best ’s avonds de weg weer zoveel mogelijk vrij te 
hebben. Mocht dit niet lukken dan worden voorzieningen getroffen om de veiligheid te garanderen. 
 
Gedurende de gehele bouwperiode is het te verwachten dat u enige overlast ervaart in de vorm van 
geluidsoverlast, stof en / of hinder van verkeer wat de bouwmaterialen moet afleveren. Voor de aan- en 
afvoer hebben we vaste routes ingesteld. U treft als bijlage een situatie aan waarop deze routes zijn 
weergegeven en ook de fasering van de bouw. 
 
Wij begrijpen dat het voor u niet altijd even fijn is, maar hopen op uw begrip en medewerking. Daarnaast 
doen wij ons uiterste best de overlast zoveel mogelijk te minimaliseren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Tonny Bredewold 
Nikkels bouwbedrijf bv 
 


