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Aan de bewoners van deze woning 

 

  

  

Project: Palenstein vlek B, De Nieuwe Morgen   

Onderwerp: start bouw   

  

Rijswijk, 31 augustus 2018 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 
Boele & van Eesteren bv bouwt in Palenstein 78 nieuwe woningen (Palenstein vlek B). In deze brief vertellen 

wij u meer over het project en de werkzaamheden. 

 

Wat gaan we bouwen? 

Het gaat in totaal om 78 woningen: 

• 28 huurappartementen voor Vidomes, 

• 25 huurwoningen en 8 koopwoningen volgens het MorgenWonen-concept, 

• 17 singelwoningen (koop).  

 

De koopwoningen staan bekend onder de naam “De Nieuwe Morgen”. 

 

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd? 

Sinds de sloop van de Florens van Brederodeflat op deze locatie, hebben we de afgelopen maanden de 

voorbereidende werkzaamheden opgestart en enkele grondwerkzaamheden uitgevoerd.  

 

Wat gaat er de komende weken gebeuren? 

• We maken het terrein bouwrijp en richten de bouwplaats verder in. 

• Deze week zijn wij gestart met het boren van de warmtebronnen. Dit duurt ongeveer 2 weken.  

• In de week van 3 september starten de heiwerkzaamheden. Dit duurt ongeveer 3 weken. Aansluitend 

starten we met de funderingswerkzaamheden.   

 

Werktijden 

Boele & van Eesteren heeft een vergunning voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op werkdagen en 
op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Wij streven er echter naar om de werkzaamheden van maandag 
t/m vrijdag tussen 7.00 tot 17.00 uur uit te voeren. Wanneer het later toch nodig blijkt te zijn om buiten de 
vergunningstijden te werken, brengen we u hier uiteraard vooraf van op de hoogte.  
  

 
 
 
 

 Boele & van Eesteren bv 

Bezoekadres 

 Laan van Vredenoord 14 

 2289 DJ Rijswijk (ZH) 

Correspondentieadres 

 Postbus 3077 

 2280 GB Rijswijk (ZH) 

Telefoon 

 +31 (0)70 414 42 00 

E mail 

 info@boele.nl 

Internet 

 www.boele.nl 

 

  



 

 

Bewuste Bouwers 

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet 

voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Boele & van Eesteren is aangesloten 

bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is 

waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat 

Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.  

 

Contact 

Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u graag naar www.denieuwemorgen.nl. Heeft u de 

komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw, neem dan contact met ondergetekende 

op via communicatie@boele.nl of bel naar 070-414 4200. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende 

geïnformeerd te hebben. Wij danken u voor uw begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Boele & van Eesteren bv 

 

Marcel Poolman 

Communicatie- en omgevingsmanager 


