NIEUWSBRIEF GOESE DIEP
Editie: juni

Middels deze nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen in Goese Diep.
WELKOM NIEUWE BEWONERS!

Nieuwe Bewoners
In de afgelopen periode zijn de 37 nieuw gebouwde woningen opgeleverd en bewoond. Alle
nieuwe bewoners van Goese Diep, van harte welkom!
Afval
Afgelopen week heeft onze civiele aannemer de opstelplaatsen voor de containers van de nieuwe
bewoners aangepast:
Ketelkade 173 t/m 193

Ketelkade 143 t/m 153
Stadsvisserijstraat 1 t/m 14
Scheepstimmerstraat 1 t/m 11

Restafval – op maandag overdag in de oneven weken
GFT – op maandag overdag in de even weken
Papier – 1e woensdag van de maand
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Bouw 19 stadswoningen Heijmans
Inmiddels is Heijmans gestart met de bouw van 19 stadswoningen in Goese Diep Zuid. Het
bouwterrein is in verband met de veiligheid afgezet. Het verzoek is dan ook om het bouwterrein niet te
betreden. Daarnaast willen wij de uitvoerder zo min mogelijk belasten met andere zaken dan de
bouwwerkzaamheden. Voor vragen met betrekking tot de bouw van de woningen kunt u terecht bij
Saskia Verhoeven, sverhoeven@heijmans.nl of 06-25070242.

Start bouw evenement + Wooncafé op locatie
Dinsdag 27 juni was het officiele moment voor de kopers om de start van de bouw te vieren, tijdens dit
evenement hebben ze de buren ontmoet, maar daarnaast ook zelf een aantal stenen van hun woning
gemetseld. Daarna heeft het Wooncafé op locatie plaatsgevonden, waar nieuwe bewoners kennis
konden maken met de prachtige locatie, in aanbouw zijnde woningen en de overige plannen in Goese
Diep. Geslaagde middag/avond met uw (potentiele) nieuwe buren!
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Aankondiging werkzaamheden
Na de bouwvak gaat onze aannemer van de civiele werkzaamheden de zijpoot van de
Stadsvisserijstraat en het parkeerterrein achter bouwblok 6 definitief inrichten. De exacte begin- en
einddatum worden minimaal een week voor aanvang aangekondigd per brief en per email. Zie
onderstaande afbeelding ter verduidelijking.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de
met Kybys ingenieurs en adviseurs, info@kybys.nl; +31 411 678 055.

