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Betreft:  Sloop 28 appartementen Alphonsusplantsoen 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Van Liempd Sloopbedrijven B.V. zal op korte termijn beginnen met de sloop van de 28 
appartementen aan het Alphonsusplantsoen. In deze brief leest u wat de werkzaamheden betreffen 
en waar u eventuele overlastklachten kunt melden. 
 
Welke woningen worden gesloopt? 
Dit betreft de reeds leegstaande blok woningen aan de noordzijde van het terrein, welke parallel aan 
het spoor staat. Vanuit het oogpunt veiligheid voor bewoners en medewerkers en om vandalisme te 
voorkomen, heeft Savant zorg besloten het pand te slopen. 
 
Start sloopwerk 
In de week van 10 oktober worden voorbereidende werkzaamheden gestart in verband met 
bescherming van aanwezige flora & fauna. Vanaf maandag 17 oktober begint A. van Liempd 
Sloopbedrijven B.V. met de sloop zelf. Eerst zal de nog aanwezige asbest gesaneerd worden. 
Vervolgens zullen de woningen ontmanteld worden. Aansluitend zullen sloopmachines worden 
aangevoerd, om het restant gebouw machinaal te slopen. 
 
Wat merkt u ervan? 
U kan overlast ervaren in de vorm van stof en geluid. Wij begrijpen dat deze overlast vervelend is. Wij 
doen er daarom alles aan om deze overlast zo klein mogelijk te houden. Het slopen gebeurd met 
machines en wij gebruiken daarbij water om stofvorming zo veel als mogelijk tot een minimum te 
beperken. 
 
Afvoer restmaterialen 
De restmaterialen worden via het braakliggend terrein van Compaen aan de Houtse Parallelweg 
afgevoerd. Op het terrein komt een tijdelijke bouwinrit naar de te slopen appartementen. 
 
Vragen of overlast? 
Indien u vragen hebt over het sloopwerk, overlast ervaart of verdachte situaties op de bouwplaats 
ziet, bel dan met A. van Liempd Sloopbedrijven B.V. via 0413 - 47 79 79  
en vraagt u naar Henny de Man. Mailen kan ook: henny@avanliempd.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Henny de Man  
A. Van Liempd Sloopbedrijven B.V. 
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