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Roelofarendsveen, 13 mei 2022

Betreft: Start bouwwerkzaamheden Palenstein vlek C, Zoetermeer

Geachte omwonende,
U ontvangt deze brief als omwonende van het nieuwbouwproject Singelbuurt. De werkzaamheden
voor het bouwrijp maken van het gebied zijn inmiddels uitgevoerd door de gemeente.
Vanaf vrijdag 13 mei aanstaande starten wij als Heembouw Wonen BV met de voorbereidingen
voor de realisatie van 67 appartementen voor onze opdrachtgever Vidomes en 53 ééngezinswoningen in opdracht van Heembouw Wonen in de omgeving van uw woning. Heembouw zal zijn
project in 2 overlopende fasen in uitvoering nemen.
Op de website https://palensteinzoetermeer.nl/ geeft de gemeente regelmatig een update van de
werkzaamheden in uw buurt.
Middels deze brief wil Heembouw u informeren over de start van de werkzaamheden.
Start bouwactiviteiten appartementen
Naar verwachting zal in week 28 gestart worden met de heiwerkzaamheden voor de 67
appartementen. Voorafgaand aan dit heiwerk zullen wij het bouwterrein inrichten en starten met het
boren van bronnen ten behoeve van energievoorziening van de appartementen.
Afhankelijk van de aanwezige grondslag zal de tijdsduur van de heiwerkzaamheden ca. 14 dagen
in beslag nemen.
Na de bouwvak zal worden gestart met het aanbrengen van de funderingsbalken en begane
grondvloeren.
Start bouwactiviteiten woningen
De start van het heiwerk van de 53 woningen zal richting kwartaal 4-2022 gepland worden, ook zijn
er bronnen nodig voor de woningen die voorafgaand aan dit heiwerk uitgevoerd zullen worden.
Voor eventuele overlast verontschuldigen wij ons en hopen op uw begrip hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Bouwteam Singelbuurt
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