Nieuwsbrief 9 juni 2020

Beste buren van het Smakkelaarspark,
Afgelopen weekend zijn aannemer Dura Vermeer en Kandt begonnen met het boren van de heipalen voor het
project Smakkelaarspark. Vanwege de complexe locatie - ingeklemd tussen busbanen en het spoor - is het
boren van heipalen niet eenvoudig. Dit gebeurt in vier weekenden in juni. De bussen worden gedurende deze
periode omgeleid, waardoor de aannemer heiwerk kan verrichten. Om zoveel mogelijk aaneengesloten door te
kunnen werken en de totale overlast te beperken, was het oorspronkelijke idee is om in de nachten in juni door
te werken.
In het eerste weekend zijn er echter diverse klachten vanuit directe omwonenden en hotelgasten bij ons
binnengekomen. Ook van bewoners die verderop in De Syp en in de Radboudveste wonen. Dit is niet de start
die wij wilden maken, en dit past ook niet in het voortraject dat we hebben doorlopen.
Met de aannemer zijn wij in overleg geweest en komen tot de conclusie dat er meer rekening gehouden had
moeten worden met de omgeving gedurende de nachtelijke werkzaamheden om het piekgeluid te voorkomen
(denk aan het geluid van staal-op-staal).
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PLAN VAN AANPAK
Vanwege de klachten hebben wij besloten om de nachtwerkzaamheden per direct te beperken. Deze week
(maandag 8 t/m vrijdag 12 juni) worden de nachtwerkzaamheden volledig opgeschort.
Voor het komend weekend bereiden wij het volgende voor:
• Onderaannemer Kandt gaat op zoek naar overlastbeperkende voorbereiding van de
weekendwerkzaamheden, bijvoorbeeld het beter verdelen van de palen over de locatie zodat deze
niet meer tegen elkaar aan kunnen komen bij het plaatsen (staal-op-staal geluid),
• Dura Vermeer voert geluidmetingen uit tijdens het werk om te achterhalen wat de meest
overlastgevende oorzaken zijn en probeert daarop bij te sturen,
• Aanpassen weekendplanning.

NIEUW WEEKENDPLANNING
De gereduceerde planning voor het weekend van 12 t/m 14 juni vind je hieronder:
• Vrijdagavond tussen 21:00 en 23:00 uur: buitendienststelling van bus- en trambaan en voorbereiden
werkterrein.
• Vrijdag- zaterdagnacht tussen 23:00 - 7:00 uur: werkzaamheden worden geschrapt.
• Zaterdag van 07:00 t/m zondagavond 19:00 uur: boorwerk van palen, met geluidhinder.
• Zondagavond 19:00 tot maandagochtend 05:00 uur: bij uitloop van werkzaamheden houden we de
zondagnacht als uitloopmogelijkheid. We verwachten dit vooralsnog niet nodig te hebben.
We kunnen niet alle overlast wegnemen, maar we zullen wel onze uiterste best doen om de buren te zijn die je
van ons kunt verwachten. Indien u vragen en/of opmerkingen over de bouwplaats en de voortgang van de
werkzaamheden of overige zaken heeft, neem dan gerust contact op met het team van Dura Vermeer en
Lingotto via bouw@smakkelaarspark.nl. Voor overlast en calamiteiten kunt u tevens bellen met de heer J. de
Ridder (06 5359 9545) of de heer R. Van Hees (06 5380 8243). Zij zijn ter plaatse op het bouwterrein.
Elke dinsdag kun je van ons een update verwachten over de geplande werkzaamheden in de nachten en
weekenden. Schrijf je hiervoor in op www.smakkelaarspark.nl en vink ‘Algemeen’ aan.
We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Team Smakkelaarspark
Arda Basak (Lingotto)
Esther Lelyveld (Lingotto)
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