
DE DEMPO   

Beste bewoner(s),  

Deze nieuwsbrief gaat over de bouw van apparte-

mentencomplex De Dempo. U ontvangt deze brief  

ongeveer vier keer per jaar. Zo bent u steeds goed  

op de hoogte. Bouwen zorgt voor overlast,  

bijvoorbeeld van geluid of stof. Wij doen ons best  

om de bouw zo prettig mogelijk te laten verlopen. 

Heeft u een tip voor ons? Wij horen het graag! 

Voortgang 

In deze nieuwsbrief kijken we terug en vooruit. In  

de afgelopen periode maakten we onze bouwplaats.  

Ook namen we waar dat nodig was, woningen op.  

Dit is inmiddels afgerond. Ook begonnen we met de 

fundering. De eerste palen zijn geboord. Het heien 

van de palen is uitgesteld. In onze planning staat nu 

dat we dit eind september en begin oktober doen.  

Zomersluiting 

De komende tijd is het rustig op de bouwplaats.  

In augustus zijn we gesloten. Is er tijdens de sluiting 

een dringende situatie op de bouwplaats? Dan belt u 

ma t/m vr tussen 08.30-17.00 uur naar 0164 28 11 

00. Na de vakantie werken we tot kerst verder aan de 

fundering, de begane grond en de 1e verdieping. 

Bijzonderheden 

• 12 juli was de officiële start van de bouw 

• Zomersluiting in de maand augustus 

• Heiwerk eind september & begin oktober 

• 2 dagen voor het heiwerk een brief 

• Voor de kerst een nieuwe nieuwsbrief 

Kunnen wij u helpen? 

Uw contactpersoon is onze uitvoerder Erwin 

Telefoon:    0164 28 11 00 (ook in de vakantie) 

Mail:           dempo@dekokbouwgroep.nl 

 

Wij werken ma t/m vr van 07.00 - 16.00 uur 

Het telefoonnummer is tussen 08.30-17.00 uur  

bereikbaar.  

 

In opdracht van l’escaut 

       Boren of heien, hoe zit dat? 

We leggen u graag het verschil uit tussen boren  

en heien. Het boorwerk is inmiddels afgerond. Bij  

boren wordt er een gat in de grond geboord. Dat  

wordt gevuld met beton waardoor een paal ontstaat 

voor de fundering.  

Boren lukt niet altijd. Bijvoorbeeld door de kwaliteit  

van de grond. Dan wordt er geheid. Bij heien brengen 

we een kant-en-klare paal in de grond. Het bekende 

geluid van het heiblok op de paal heeft u vast weleens 

gehoord. Dit geeft overlast van geluid en soms lichte 

trillingen. 

 

Uiterlijk 2 dagen voordat we starten met het  

heiwerk krijgt u van ons een brief. 
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