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In maart 2022 stuurden wij u een nieuwsbrief over de
nieuwbouw van De Dempo. We gaan hier tachtig sociale
huurappartementen bouwen voor de doelgroep senioren,
geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. We geven u
graag weer een update over het project. 
 

Bouwpartner De Kok Bouwgroep 
De Kok Bouwgroep is onze bouwpartner voor de
nieuwbouw van De Dempo. Hieronder vertellen we
meer over de voorbereidingen en de start van de
uitvoering. Ook leest u meer over de planning en bij
wie u terecht kunt met vragen.
 
Dit is de laatste nieuwsbrief die u ontvangt van
l’escaut. De volgende nieuwsbrieven verstuurt De Kok
Bouwgroep. De eerste ontvangt u voor de zomer met
informatie over de eerste werkzaamheden.
 

Voorbereiding bouwplaats 
De bouwplaats is inmiddels afgezet. De komende
weken bereidt De Kok Bouwgroep de bouwplaats
verder voor. Er komen bijvoorbeeld bouwketen en
containers.
 

Controle woningen in omgeving
Voor de werkzaamheden worden de woningen in de
directe omgeving gecontroleerd. Dit is belangrijk om
schade die de bouw misschien veroorzaakt, vast te
leggen. CAB bouwadvies controleert de woningen. Bij
de meeste woningen is dat alleen aan de buitenkant.
Hiervoor hoeft u niet thuis te zijn. Sommige woningen
worden ook binnen gecontroleerd. U ontvangt dan
een brief van CAB bouwadvies met een datum en tijd.
 

Start uitvoering
Eind juni start De Kok Bouwgroep met het aanbrengen
van boor- en heipalen in de grond. Deze
werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. De Kok
Bouwgroep informeert u hierover in de volgende
nieuwsbrief.
 
 

Planning
Controle woningen in omgeving: week 23
Boren en heien: week 25 t/m 29
Zomersluiting: week 31 t/m 34  

 

Contactgegevens De Kok Bouwgroep
De Kok Bouwgroep doet er alles aan om de overlast
tot een minimum te beperken. Heeft u vragen of
klachten? Dan is uitvoerder Erwin Jobse uw
contactpersoon. U kunt hem bellen op 0164 28 11 00
of mailen via dempo@dekokbouwgroep.nl.
 
De Kok Bouwgroep werkt ma t/m vr van 07.00 - 16.00
uur. Bovenstaand telefoonnummer is tussen
08.30-17.00 uur bereikbaar.
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