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Nieuwsbrief 03:
Winkels en 12 appartementen Voorheuvel te Zeist
Middels deze 3de nieuwsbrief willen wij de omwonenden en
belanghebbenden informeren over de voortgang en de
werkzaamheden in en om de Bouwplaats aan de Rozenstraat
en Voorheuvel.

schuine dak is voorzien van dakpannen. Dit is voor de
appartementen de kant van de woonkamers met keukens.
Gevelbeeld vanaf de Voorheuvel (winkelzijde)

Zoals u wellicht heeft gemerkt, zijn de bouwwerkzaamheden
in volle gang. De breedplaatvloer van de 4de verdieping is
gestort. De complete ruwbouw is bijna gereed en daarna gaan
wij starten aan de gevels.

En na de bouwvakantie zullen wij beginnen aan de afbouw
(binnenwanden / stukadoren / vloeren / schilderwerk /
sanitair / aftimmerwerk / etc.
Metselwerk en houten gevelbekleding
De gevel van het gebouw wordt deels voorzien van metselwerk
dat vooral aan de buitenzijde van het gebouw zichtbaar is. De
bovenzijde wordt voornamelijk voorzien van houten
gevelbekleding. In de impressies hieronder is bij benadering te
zien hoe een en ander eruit komt te zien. Ca. vanaf week 402017 zal het steigerwerk worden afgebroken en zal de complete
gevel te zien zijn.
De voorgevel in de Voorheuvel is zeer divers
(metselwerkbanden en houtengevelbekleding wisselen elkaar
af) heeft veel balkons en loggia’s. De grote gevelpuien op 1ste en
2de verdieping zijn voorzien van zonneschermpanelen. Het
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De achtergevel (binnenplaats toegankelijk via de Rozenstraat)
is een complete metselwerkgevel met pas op de 3de verdieping
een houtengevelbekleding. Ook hier is het schuine kap is hier
voorzien van dakpannen. Aan deze achterzijde zijn de
ingangen gesitueerd van de appartementen. Dit is voor de
appartementen de zijde van de slaapkamers.
Gevelbeeld achtergevel

Inrichting rond het gebouw
Om een idee te geven hoe het gebouw geprojecteerd staat in
de omgeving, hieronder een afbeelding uit de situatie tekening.
Hierin is ook een impressie te zien van de inrichting rond het
gebouw.

Vrachtwagens en kinderen: let op dode hoek
Bij de bevoorrading van de bouwplaats wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Op sommige
momenten zal tijdelijk een deel van de weg worden afgesloten,
wanneer dat voor de veiligheid noodzakelijk is. Dit proberen wij
tot een minimum te beperken, en gaat altijd in overleg met de
Gemeente en verkeerspolitie. Ook zullen wij voorkomen dat
vrachtauto’s achteruitrijdend de bouwplaats op- en/of afrijden.
Indien nodig zullen er verkeersregelaars worden ingezet.
Daarnaast is het ook belangrijk dat kinderen weten dat een
vrachtwagenchauffeur hen op bepaalde plaatsen niet kan zien.
Dat heet de ‘dode hoek’. Als jij de chauffeur niet kan zien –
direct of via de spiegel – dan kan de chauffeur jou ook niet zien!
Vuistregels bij de dode hoek:
- Loop nooit vlak voor of vlak achter een vrachtauto langs.
- Als bij een kruispunt een vrachtwagen staat, blijf er dan
achter. Ga nooit rechts naast de vrachtwagen staan.
- Ga nooit tussen een stilstaande vrachtwagen en de stoep
staan.

Belangrijke telefoonnummers
Doorgeven van meldingen over openbare
leefomgeving: Gemeente Zeist Telefoon 14 030
Of via de website: http://zeist.nl/
Opdrachtgever
Velo Projectontwikkeling B.V.
Aannemer
Plegt-Vos West B.V.
Dhr. H.J.M. van Wijk, telefoon 030-677 17 44
Bij onraad of gevaar
- Als iedere seconde telt, alarmnummer 112
- Geen haast, wel politie: 0900 – 88 44 (lokaal tarief)
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