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Beste buurtbewoner, 
 
Op 3 juni starten voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van onze 2 flats aan de 
Dirc van de Doortogelaan en Goeswijn van der Poellaan. Alle bewoners van deze flats hebben 
inmiddels een andere woning gevonden. Eind januari 2020 verwachten we dat de  
sloopwerkzaamheden zijn afgerond.  
 
Slopen geeft helaas (geluids)overlast 
De sloopwerkzaamheden kunnen voor (geluids)overlast zorgen. We vragen hiervoor uw begrip. 
Over alle werkzaamheden maken we afspraken met de aannemer. Zo hopen we de overlast tot 
een minimum te beperken.  
 
Wie voert de sloopplannen uit?  
In opdracht van Vidomes voert aannemersbedrijf Oranje B.V. uit Rotterdam de 
sloopwerkzaamheden uit.    
 
De werkzaamheden vinden op werkdagen plaats tussen om 07.00 uur en 18.00 uur.  
 
Hoe ziet de sloopperiode eruit? 
Op 3 juni start men met het plaatsen van hekken. Zo wordt een veilig bouwterrein gecreëerd. De 
toegangswegen naar uw wooncomplex of woning blijven toegankelijk.  
  
Als de hekken geplaatst zijn, start de volgende fase. Alle asbest in beide flats wordt dan  
verwijderd. Dit gebeurt op een veilige manier en hiervan zult u weinig merken.  
 
Na de asbestverwijdering starten de sloopwerkzaamheden. Dit zal voor (geluids)overlast zorgen. 
We vragen hiervoor nogmaals uw begrip. We verwachten dat de sloopwerkzaamheden in januari 
2020 worden afgerond.  
 
  



 
 
 

 

 

In geval van nood 
De firma Oranje voert de sloop uit en kan worden gebeld voor als er zich zaken voordoen op het 
terrein waarbij u een niet pluis gevoel krijgt. De firma Oranje is dan dag en nacht te bereiken via 
het telefoonnummer 010 800 11 00. Bij ernstige zaken zoals brand en mensen in het pand die 
uit zijn op vernielingen, nadat de slopers naar huis zijn, is het verstandig om contact op te 
nemen met het noodhulp nummer 112. 
 
Heeft u niet spoedeisende, maar wel belangrijke vragen? 
Stel ze gerust per mail aan de aannemer via poeldoortoge@oranje.nl.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Projectteam Dirc van de Doortogelaan en 
Goeswijn van der Poellaan 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.) 
 

 


