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Sint-Oedenrode, 23 januari 2017
Betreft: Informatie over sloop voormalig schoolgebouw Vredenoordplein 60-62.
Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs, zullen wij de sloop uitvoeren
van het voormalig schoolgebouw aan het Vredenoordplein 60-62 te Rotterdam. Wij zijn hiermee op
woensdag 18-01-2017 reeds begonnen, de totale sloop werkzaamheden zullen naar verwachting eind
maart gereed zijn.
We zijn begonnen met het demonteren van herbruikbare materialen welke nog aanwezig zijn in het
gebouw. Deze krijgen uiterst duurzaam via onze dochteronderneming gebruiktebouwmaterialen.com
een 2e leven. Zodra alle herbruikbare materialen verwijderd zijn, zullen de niet gebouw gebonden
onderdelen verwijderd worden. U moet hierbij denken aan tapijt en andere afwerkingen.
In week 4 gaan we aan de slag met het plaatsen van een tijdelijk bouwhek. Deze zorgt als afscherming
van ons werkterrein en alle werkzaamheden zullen binnen dit hekwerk plaats vinden.
De in het gebouw aanwezige asbesthoudende toepassingen, zijn reeds enkele jaren terug gesaneerd
t.b.v. renovatie aan cv ketel. Het gebouw is daarmee voor zover bekend asbestvrij. Mocht er
onvoorzien asbest geconstateerd worden tijdens de uitvoering, dan zal deze geheel conform huidige
wet en regelgeving geïnventariseerd, gesaneerd en afgevoerd worden. Mocht dit of een andere
onvoorziene factor gevolgen hebben op onze planning, dan zullen wij u hier zo spoedig mogelijk van
in kennis stellen.
Voor de sloop geldt dat veiligheid en kwaliteit voorop staat. Wij gebruiken dan ook bij de machinale
sloop een sorteergrijper om de gebouwen stuk voor stuk af te breken. Hierdoor kunnen de
gebouwen gecontroleerd worden afgebroken en ontstaat een minimum aan trillingen. Ook werken
wij met geluid gedempte machines om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Om stofoverlast
te voorkomen zal gebruik gemaakt worden door watersproeiers en stofdoeken aan de bouwhekken.
De werktijden waarop gewerkt kan worden zijn van 07.00 uur tot 19.00 uur.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor of tijdens de sloop, dan kunt u contact opnemen met
onze projectleider. Zie contactgegevens hieronder;
Projectleider: Dhr. Sjors van Gorp
E-mail: sjors@avanliempd.nl
Telefoon: 0413-477979
Wij hopen op uw begrip en kijken uit naar een prettig project.
Met vriendelijke groet,
A. van Liempd Sloopbedrijven B.V.
Wij slopen niet, wij delven nieuwe grondstoffen!
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