
 
 
 
 
 

Voorbereiding – september 2019 
Werkzaamheden aan Jacob Gilleshof 3-28 
 

Datum: 26 september 2019 

 

Beste bewoners, 

In de week van 7 oktober starten we met de uitvoering van de werkzaamheden aan de eerste 

woningen op het Jacob Gilleshof. In deze brief informeren wij u graag over wat er tot die tijd gebeurt. 

Inrichten bouwplaats 

Aanstaande maandag, 30 september, begint Willems Vastgoedonderhoud met de inrichting van een 

bouwplaats op de jeu de boulesbaan tegenover de huisnummers 8 t/m 12. Op de bouwplaats komen 

de containers te staan met de materialen die nodig zijn voor de werkzaamheden. Ook plaatsen we er 

containers voor de afvoer van bouwmaterialen en een zaag- en timmerloods. We sluiten de 

bouwplaats af met hekken.  

Plaatsen van steiger(s) 

In de periode van 7 t/m 18 oktober plaatsen we steigers rondom alle woningen in het hof. Zowel aan 

de voor- als de achterzijde van uw woning komt een steiger. We beginnen met de opbouw van de 

steigers op huisnummer 3 en gaan met de wijzers van de klok mee het hof rond tot de laatste woning 

op nummer 28.  

Wat vragen wij van u? 

U hoeft niet thuis te zijn als we steigers gaan neerzetten. We hebben er wel de ruimte voor nodig. 

Wilt u daarom een strook van ongeveer 2 meter vanuit de gevel vrij maken van tuinmeubels, 

plantenbakken en dergelijke?  We vragen u ook de toegangsdeur tot uw tuin open te laten, zodat de 

steigerbouwer uw tuin in kan. 

Geluidsoverlast 

De werkzaamheden geven geluidsoverlast. De werklieden werken van maandag t/m vrijdag van 7:00 

tot 17:00 uur. Wij proberen de overlast tot 07.30 uur zoveel als mogelijk te beperken. 

Minder parkeergelegenheid 

Doordat er verschillende bedrijven aan de woningen werken, neemt de parkeerdruk in het hof toe. 

Mogelijk dat u daardoor overdag uw auto minder makkelijk kwijt kunt dan normaal.  

Heeft u gekozen voor een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet? 

Dan ontvangt u begin volgende week een brief van ons waarin wij uw keuze hiervoor bevestigen. In 

deze brief laten we u ook weten wanneer u kunt langskomen in de proefwoning om de 

keuzemogelijkheden voor tegels, keukenfrontjes en dergelijke te bekijken.  

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze brief vragen? Stuur dan een mail naar 

bewonerszaken@willemsvgo.nl of bel Simone of Tania op 06 81 31 19 36. Contact opnemen met 

Vidomes kan natuurlijk ook. 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens Willems Vastgoedonderhoud 

 

Jolanda Kouwenoord 

medewerker projectbegeleiding en communicatie 

 


