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: Nieuwsbrief update werkzaamheden (15)

Beste buurtbewoner(s),
Vorige week is bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV weer gestart na de bouwvak. Dit
betekent dat de werkzaamheden ten aanzien van het project Robijnhof fase 2 ook weer hervat
zijn. Hieronder vindt u informatie over de eerste werkzaamheden en geldende ontheffing.
Inrichting bouwterrein/bouwrijp maken
Voor de bouwvakantie zijn de bouwhekken ter plaatse van de tijdelijke weg verwijderd en
voorzien van permanente hekken en zijn de nodige schuifpoorten geplaatst voor het in- en
uitrijden. De hekwerken zijn voorzien van doeken met afbeeldingen om het uitzicht voor de
omgeving wat aangenamer te maken. Hierop hebben wij leuke reacties mogen ontvangen!
Na de bouwvak zijn de units t.b.v. de huisvesting van het personeel geplaatst. Daarnaast is
aanvang gemaakt met het grondwerk. De bouwplaats zal in de aankomende weken voorzien
worden van bijna 400 stuks stelconplaten om de veiligheid te bevorderen en overlast van stof
en geluid te beperken. In het kader van duurzaamheid is gekozen voor platen gemaakt van
gerecycled beton uit slooppuin.
Funderingspalen
In juni is gestart met het aanbrengen van een deel (99 stuks) van de funderingspalen.
Volgende week zullen wij aanvangen met de resterende 132 palen. Dit betreft hetzelfde
systeem, d.w.z. een trillings-/geluidsarm systeem waarbij er een holle buis in de grond wordt
gedraaid waarna de paal in deze buis (in de grond) wordt vervaardigd. Naar verwachting zullen
deze werkzaamheden 2 tot 3 weken in beslag gaan nemen.
.

(Geel: aangebrachte funderingspalen; Rood: nog aan te brengen funderingspalen)

Parkeerontheffing
De eerder geldende parkeerontheffing op de Robijnstraat en Carneoolstraat is vanaf
8 augustus weer van kracht gegaan. Deze is (conform fase 1) nodig voor het in- en uit kunnen
rijden van het vrachtverkeer naar en van de tijdelijke weg richting de Carneoolstraat. De zones
staan hieronder aangeven en tevens op de verkeersborden in de bovengenoemde straten.
Wij willen, zoals reeds eerder aangegeven, duidelijk aangegeven dat de gemaakte afspraken
met de slecht ter been zijnde bewoners (zijde Carneoolstraat) gehandhaafd blijven.
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(Links: Parkeerontheffing zones; Rechts: Parkeer ontheffing borden)

Digitale nieuwsbrief of afmelden
Als u deze nieuwsbrief digitaal wenst te ontvangen, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken
op onderstaand mailadres.
Mocht u geen nieuwsbrief meer willen ontvangen (in de brievenbus of digitaal), dan kunt u dat
ook laten weten.
Contactgegevens
Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief of gedurende de uitvoering vragen en/of
klachten zijn, dan vernemen wij dat graag van u.
U kunt contact met ons opnemen via het emailadres: robijnhof-leiden@denijs.nl
(of op tel.nr. 06-36366492 van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur).
Met vriendelijk groet,
Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.
Projectteam Robijnhof
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