Nieuws brief va n P a rk Wimbledon

B es te kopers van P ark Wimbledon,
Hierbij ontvangt u de 7 e nieuws brief in de realis atiefas e van P ark Wimbledon.
E ers te s teen
Op vrijdag 5 juni aans taande hebben wij wethouder de heer K ruijs wijk en de heer F aas e
bereid gevonden om de s ymbolis che eers te s teen van het appartementencomplex te
leggen. Wij willen u vragen om vrijdag 5 juni vanaf 16.00 uur alvas t in uw agenda te
noteren. Vanzelfs prekend krijgt u van ons een officiële uitnodiging per pos t
toegezonden.
De Dag van de B ouw
Op zaterdag 13 juni 2015 vind de 10e editie van de Dag van de B ouw. De Dag van de
B ouw is in de loop der jaren uitgegroeid tot een groot en bekend publieks evenement in
Nederland. Honderden leden van B ouwend Nederland, bouw- en
infrabedrijven, openen die dag hun bouwhekken. De bouwplaats van P ark Wimbledon is
op zaterdag 13 juni 2015 van 10:00 tot 15:00 geopend voor iedereen die geïnteres s eerd
is om te zien hoe het reilt en zeilt op een bouwlocatie. U bent van harte welkom.
Van de uitvoerder…
B en Voorwinde is voor Ufkes als uitvoerder verantwoordelijk voor de realis atie van de
woningen op P ark Wimbledon. Hij informeert ons als volgt over de voortgang van het
project:
De s tand van vandaag is dat de boorpalen van het project eind deze week gereed zijn.
E n dat de fundatie balken van de woningen 1 t/m 9 voor 60% aangebracht zijn en in
week 18 zijn alle fundatiebalken zullen zijn aangebracht van deze 9 woningen.

Vervolgens gaan wij beginnen met het aan brengen van 7 kelders ter plaatse van
woningen 1 t/m 9. Deze werkzaamheden vinden plaats in week 18 en week 19. In de
tussentijd brengt de installateur de benodigde installatie aan voor de riolering. In week
18 word er gestart met het uitgraven van grond ten behoeve van de fundatiebalken van
de woningen 10 t/m 25. Eind week 19 word er gestart met de voorbereiding van de
fundatie van de woningen 10 t/m 25 en de fundatiebalken zullen worden in aangebracht
in week 20. In week 20 word de begane grondvloer van de woningen 1 t/m 9
aangebracht. En in deze week wordt ook begonnen met het voorbereiden en het
aanbrengen van de fundatie balken van de woningen 10 t/m 25.
Met vriendelijke groet,
Projectteam Park Wimbledon
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