
 

 

Nieuwsbrief 4 

Beste lezer,  

 

Hierbij alweer de vierde digitale nieuwsbrief over het nieuwbouwplan Rebus. De palen 

zijn ondertussen geboord en er is gestart met de fundering van de appartementen. 

Voor de bouwvak wordt de begane grondvloer nog gelegd en start het plaatsen van de 

binnenwanden. Ook hoopt de aannemer binnenkort het overtollige grond af te voeren. 

 

 

 

Werkzaamheden 

Er zijn bij de aannemer best wat overlast meldingen binnengekomen rondom het 

grondwerk. Onverwacht kwamen ze een oude kelder tegen in de grond. Daarop is de 

werkwijze aangepast. Bouwen geeft altijd overlast maar we proberen toch steeds 

opnieuw om de overlast te beperken. Dit vraagt van omwonenden en de aannemer 

heel wat. Daar zijn we ons van bewust. Uit ervaring kunnen we wel zeggen dat de 

meeste overlast zit in het begin van de bouwperiode. 

https://www.woonkwartier.nl/projecten/rebus-9-appartementen/


 

 

Spreekuur 

Vanaf 6 juli is er om de week een spreekuur bij de bouwkeet. Dit is speciaal voor 

omwonenden met vragen. 

 

De vakantie is week 32/33/34. In deze periode worden er geen werkzaamheden 

uitgevoerd, vanaf week 35 beginnen de bouwwerkzaamheden weer. 

 

 

Feestelijk moment 

We zijn blij dat de bouw van Rebus zo snel vordert. Halverwege juli verwachten we dat 

de eerste vloerplaten gelegd worden. Hierdoor worden de contouren van het gebouw 

echt zichtbaar. Dit feit gaan we vieren met de aannemer en de gemeente. Ook 

omwonenden krijgen die dag iets lekkers thuisbezorgd. 



 

 

De appartementen 

Wilt u in aanmerking komen voor 1 van de appartementen? Schrijf u dan in bij klik voor 

wonen via www.klikvoorwonen.nl. Kent u ouderen in Stampersgat die eigenlijk in een 

te grote huur of koopwoning wonen? Attendeer ze dan gerust op de pilot voorrang die 

geldt voor Rebus.   
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