
Nieuwsbrief bewoners  
galerij- en portiekflats de Nude 

Begin vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de 

constructie en de veiligheid van de galerijvloeren 

van de flats in de Nude. Uit onderzoek is toen  

gebleken dat de galerijflats voor normaal gebruik 

veilig zijn. Voor de galerijflat aan De Savornin  

Lohmanstraat zijn extra veiligheidsmaatregelen 

genomen. We hebben aangeven in 2018 onderhoud 

aan alle galerijvloeren uit te voeren om de 

veiligheid ook voor de toekomst te garanderen. In 

deze nieuwsbrief informeren wij u over de onder-

houdswerkzaamheden en wat dit voor u betekent.
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Werkzaamheden  

Maandag 15 januari starten we met de werkzaamheden 
bij De Savornin Lohmanastraat nummer 1 t/m 79. De 
werkzaamheden zijn hier wat uitgebreider dan bij de  
andere flats. De bewoners van de galerijflats ontvangen 
een week voorafgaande aan de werkzaamheden een 
informatiebrief met daarin de planning van de  
werkzaamheden, wat er precies gaat gebeuren en wie de 
contactpersoon is voor vragen.
 
Bij iedere galerijflat worden de betonkragen afgezaagd, 
dit zijn de uitsparingen op de galerijen die nu al zijn  
afgesloten door een plaat. Alleen bij De Savornin  
Lohmanstraat komt er nog een extra bewaping in de 
galerijvloeren om de vloerdelen te versterken voor nu en 
voor de toekomst. Deze werkzaamheden zijn intensiever 
en kosten meer tijd. 
 

Contactpersonen

Hieronder staan u de telefoonnummers van de  
contactpersonen tijdens de werkzaamheden: zij zijn  
tijdens kantooruren (8.00 uur tot 17.00 uur) bereikbaar. 
 
Andre Scholten, uitvoerder Concreet Betonherstel  
Tel: 055 -763 0850.

 Gerrit Cohen, opzichter 
 Tel: (0317) 471 697 
 E-mail: gc@dewoningstichting.nl 
 
 Jacqueline Annema, woonconsulent 
 Tel: (0317) 471 684.
 E-mail: ja@dewoningstichting.nl

 

Planning
 
Bij deze nieuwsbrief treft u als bijlage de planning aan, 
zodat u kan zien wanneer bij de galerijflats de werkzaam-
heden worden uitgevoerd.
 

Praktische zaken  

We doen ons uiterste best om de overlast te beperken, 
maar we ontkomen er niet aan dat u (geluids) hinder zult 
ondervinden van de werkzaamheden.
Tijdens de werkzaamheden kunnen er bij het gebouw 
werkmateriaal en noodplanken liggen. Ook zal er een 
bouwkeet van de aannemer worden geplaatst. Tijdens de 
werkzaamheden zal er weinig parkeerruimte zijn. Dit komt 
omdat we uit veiligheidsoverwegingen de parkeerplaatsen 
grenzend aan de galerijflats tijdelijk afsluiten gedurende 
de werkzaamheden.  In de omgeving zijn er voldoende 
parkeerplaatsen waar u gebruik van kunt maken. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. 



actie

Planning per flat 

Slopen uitbouw galerij 20 stuk 

Sloopwerk herstellen incl coaten 

Hekwerken plaatsen VMG

Schilderen diktekant / dakrand 

uitloop ivm weer omstandigheden 

Abraham Kuiperstraat 1-79

Cort van den Lindenstraat 1-79

Treubstraat 1-79

Troelstraweg 109-189

Troelstraweg 4-82

Schaepmanstraat 1-63
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