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Bezoekadres
VORM Bouw B.V.

Veerweg 165
3351 HC Papendrecht

T. +31 (0)78 642 13 00
post@vorm.nl

Postadres
VORM Bouw B.V.

Postbus 16
3350 AA Papendrecht

Aan de bewoners van dit adres 

 

 

Papendrecht,  27 Februari 2019 

 
Uw referentie : - 
Onze referentie : 457143/ v2 
Kopie : Gemeente Nissewaard 
Projectnummer : 268 
   

Betreft : Voortgang nieuwbouw HTADM toren 2 te Spijkenisse  
Correctie typefout datum tijdschema 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Als omwonende van het nieuwbouw project ‘Het Terras aan de Maas toren 2’ informeren wij u over de 
voortgang van de bouw.  
Ondanks onze zorgvuldigheid staat er in het tijdschema 13-02 en 14-02 i.p.v. de in de inleiding benoemde 
13 Maart (en 14 Maart), dit zou mogelijk tot verwarring kunnen leiden, waarvoor onze excuses. 
 
Na weken van voorbereidende werkzaamheden is onze onderaannemer voornemens op Woensdag 13 
Maart de betonstort van de keldervloer te realiseren van de woontoren poer. Deze werkzaamheden zullen 
overdag worden uitgevoerd met behulp van een betonpomp.  
Nadat de vloer is gestort zal er begonnen worden met het mechanisch afwerken van de betonvloer. Dit 
mechanisch afwerken, het zogenaamde ‘vlinderen’, wat middels vlinder machines wordt uitgevoerd, is een 
onomkeerbaar proces en zal mogelijk tot laat in de avond, eventueel doorlopend in de nacht plaats vinden, 
e.e.a. afhankelijk van de droging van het beton proces en weersomstandigheden die dit beïnvloeden, en 
zal mogelijk voor enige overlast kunnen zorgen. 
Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uit voeren zal tevens de verlichting tijdens deze 
werkzaamheden op de bouwplaats blijven branden. 
 
Aangezien de werkzaamheden weersafhankelijk zijn bestaat de mogelijkheid, bij te verwachten extreem 
weer, dat de werkzaamheden doorschuiven, dit zullen wij dan zo spoedig mogelijk kenbaar maken via de 
VvE en/of uw informatiebord. 
 
Wij vragen uw begrip hiervoor, aangezien dit nu eenmaal niet op een andere wijze uitgevoerd kan worden, 
en de betrokken mensen zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
 
Verwacht tijdschema: (13-03-2019 t/m 14-03-2019) 
ca. 06:00 uur – 12:00 uur  betonstort keldervloer (13-03-2019) 
ca. 15:00 uur –  n.t.b.    doorlopend ‘vlinderen’ keldervloer (13-03-2019 t/m 14-03-2019) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Uitvoeringsteam VORM Bouw B.V. 
 

 


