
 

NIEUWSBRIEF OMGEVING – OKTOBER 2020  

Deze nieuwsbrief ontvangt u vanuit Bouwcombinatie Scholtens-Toekomst VOF. Wij zijn het projectteam dat het project ‘De Meester 

van Haarlem’ de komende tweeënhalf jaar mag realiseren.  

Planning werkzaamheden 

- De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de eerste ontgraving van de bouwpunt tot ongeveer 1,5 m1 diepte. 

- De komende weken 

Maandag en dinsdag aanstaande wordt de heistelling aangevoerd voor de boor(druk)palen.  

Voor dit grote transport vragen wij uw medewerking. Er zal een tijdelijke afsluiting worden aangegeven. 

We zijn 4 weken bezig om deze palen aan te brengen. Daarna zal de torenkraan worden gemonteerd en gaan we met deze kraan 

het eerste stempelraam plaatsen.  

De sluis in de Meester Cornelisstraat hebben we onlangs versmalt. Dit konden we doen omdat er geen grote kranen meer nodig zijn 

aldaar. Het verbreden van de rijbaan heeft als voordeel dat de doorstroming van het verkeer beter verloopt en dat minder kans 

bestaat dat er spoorvorming instaat in het wegdek. 

Binnenkort zullen we de sluis van 40 m1 geheel verwijderen. Daarvoor komen twee kleinere sluizen terug van 20 m1. 

Het huidige parkeerverbod wordt dus verdeelt over twee kleine sluizen. Deze sluizen zullen we met pionnen aangeven. Hierdoor 

hebben we de mogelijkheid de sluis alleen breed te zetten als dat nodig is. 

 

Sluis met pionnen. 

De bouwhekken van de grote sluis komen weer op het trottoir te staan. 

Wij verzoeken jullie dringen de parkeerverboden te respecteren ook als daar alleen pionnen staan. 

- Vanaf week 43 zal de steiger aan de Meester Cornelissenstraat gaan zakken. 

De nieuwe dakkapellen zijn geplaatst en de dakpannen zijn aangebracht, het gevelmetselwerk is hersteld. 

Tegelijktijdig zullen we de staalconstructie monteren voor het tweede deel in de Meester Cornelissenstraat.  

 

Opname woningen 

We hebben de schadegevallen laten beoordelen, de betrokkenen zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld.  

Met vriendelijke groet, 

Het projectteam  

Bouwcombinatie Scholtens-Toekomst VOF 

Telefoonnummer spoedeisende zaken 0229 - 281 800 

Mailadres voor omwonenden: omgeving@scholtenstoekomst.nl  
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