
   

 

Rubensstraat 

 
Hierbij ontvangt u de eerste 
nieuwsbrief over de bouw van 3 
appartement-gebouwen aan de 
Rubensstraat in Deventer.  
 
Met deze nieuwsbrief willen we u, 
als omwonende, op de hoogte 
houden van de voortgang van de 
werkzaamheden en andere 
bouwgerelateerde zaken die we 
graag met u willen delen. 
 
Deze nieuwsbrief wordt aan de 
direct omwonenden van het plan 
gestuurd. 
 
Veel leesplezier! 
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STELT ZICHSTELT ZICHSTELT ZICHSTELT ZICH    VVVVOOR....OOR....OOR....OOR....    

Mijn naam is Frank 
Benerink en ik ben 
bouwplaatsmanager 
bij Dura Vermeer 
Bouw Hengelo. Voor 
vragen over de 
werkzaamheden en 
overlast ben ik uw 
eerste aanspreek-
punt. Het meest 
interessante aan mijn 
werk vind ik de 
dynamiek van het 
proces. Met goede mensen en middelen 
een mooi project  realiseren, daar krijg ik 
energie van.  Wij gaan ons best doen, om 
de komende maanden een mooi bouwwerk 
in uw buurt neer te zetten! 

 

PLANNING EN PLANNING EN PLANNING EN PLANNING EN VOORTGANGVOORTGANGVOORTGANGVOORTGANG    

Nadat in 2015 de oorspronkelijke woningen 

zijn gesloopt, gaan we nu voor Stichting 

Eigen Bouw 86 appartementen bouwen, 

verdeeld over 3 gebouwen. De foto's in 

deze nieuwsbrief geven u alvast een eerste 

impressie van het eindresultaat. Een 

grotere afbeelding vindt u op het 

bouwbord. Eén ding kunnen we beloven: 
het wordt mooi. 

Volgende week worden de bouwketen 

geplaatst. In de week van 5 juli willen we 

beginnen met het aanbrengen van de 

funderingspalen. Deze worden geboord, 

dat is een geluidarm-systeem. 

    

    

KIJKMOMENTKIJKMOMENTKIJKMOMENTKIJKMOMENT 

Het bezoeken van de bouwplaats binnen de 
hekken is in verband met de veiligheid nietnietnietniet 
toegestaan. Dit geldt zowel tijdens 
werktijden als daarbuiten. Om u toch een 
indruk van de bouwactiviteiten te geven, 
organiseren wij tegen het eind van de 
bouw minstens één kijkmoment. Wij 
berichten u daar later over. 

 

VERKEERSMAATREGELENVERKEERSMAATREGELENVERKEERSMAATREGELENVERKEERSMAATREGELEN 

De vrachtwagens die onze bouw gaan 
bevoorraden zijn groot en hebben veel 
ruimte bij het manoeuvreren nodig. Omdat 
dit veilig moet gebeuren en de straten 
rondom het bouwterrein niet al te breed 
zijn, is het voor ons noodzakelijk om 
verkeersmaatregelen te nemen. 
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In  het vorige plaatje ziet u, dat wij de 
vrachtwagens vragen om de bouwplaats 
vanaf de Rembrandtkade via de 
Ruysdaelstraat te benaderen (groene 
lijnen). 

Via de Nicolaas Maesstraat (en incidenteel 
via de Rubensstraat) rijden de vrachtauto’s 
de bouwplaats op, om die vervolgens via de 
Rubensstraat en de Hobbemastraat weer 
richting de Rembrandtkade te verlaten 
(blauwe lijnen). 

Langs de Nicolaas Maesstraat, de 
Ruysdaelstraat en de Rubensstraat zullen 
wij een parkeerverbod instellen. Hier kan 
tijdens werkdagen niet geparkeerd worden! 

PARKERENPARKERENPARKERENPARKEREN    

Onze bouwvakkers komen veelal met 
personenauto’s of busjes naar de 
bouwplaats. Wij proberen om ze zoveel 
mogelijk te laten carpoolen, zodat de 
parkeerdruk niet onnodig hoog wordt. 

Het parkeren zal plaatsvinden bij de 
jachthaven en in omliggende straten. 

 

    

OVERLASTOVERLASTOVERLASTOVERLAST 
Onze werktijd is van ’s ochtends 07:00 uur 
tot 17:00 uur in de middag. In principe 
alleen op reguliere werkdagen. Helaas 
betekent “bouwen” ook overlast voor u als 
omwonende, door geluid of verkeer. Wij 
proberen dit tot een minimum te beperken, 
maar er valt helaas niet aan te ontkomen. 

 

CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS    

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u 

met ons contact opnemen via het e-
mailadres rubensstraat@duravermeer.nl 

 

 


