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Aan de omwonenden  
van het bouwproject 
Nieuwbouw 30 appartementen 
Kerkplein  
te Beuningen 
 
 
 
Wijchen, december 2019 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
In de week van 16-12-2019 starten wij met de bouw van het project Nieuwbouw 30 appartementen Kerkplein te 
Beuningen. Met deze brief willen wij u over een en ander informeren. 
 
Bouwactiviteiten 
Hinder voor de omgeving is bij bouwactiviteiten niet altijd uit te sluiten. We vragen hiervoor uw begrip. Voor u is 
het volgende belangrijk om te weten: 

 Op de bouwplaats zal in principe op werkdagen tussen 07.00 en 16.00 gewerkt worden. Een enkele keer kan 
het voorkomen dat van deze reguliere werktijden zal moeten worden afgeweken. Wij proberen u hier 
uiteraard van op de hoogte te stellen. 

 De locatie van de bouwplaats is op de achterzijde van deze brief aangegeven, evenals de route voor het 
bouwverkeer. 

 Het bouwterrein is afgezet met bouwhekken Om redenen van veiligheid is het voor onbevoegden niet 
toegestaan het bouwterrein te betreden. Wilt u ook in de gaten houden dat uw kinderen niet op de 
bouwplaats komen? 

 Het bouwterrein gaat bewaakt worden door middel van camera’s en een beveiligingssysteem met 
doormelding naar een alarmdienst.  

 Wanneer u onregelmatigheden op of rond de bouwplaats ziet, wilt u dan direct contact opnemen met de 
uitvoerder? Zie het telefoonnummer hieronder. 

 Bouwactiviteiten die bijzondere overlast geven, zoals bijvoorbeeld hei-werkzaamheden, zullen we van te 
voren aankondigingen. 

 De bouwactiviteiten zullen naar verwachting tot en met April 2021 duren. 
 
Beperkte bereikbaarheid / tijdelijke afzetting 
Tijdens de bouw zullen wij u regelmatig informeren indien wij werkzaamheden uitvoeren waarbij wij de  
doorgang mogelijk voor een gedeelte van de dag afzetten met verkeersborden c.q. tijdelijke afzetting.  
Dit zal gebeuren via de website: 
 
https://www.giesberswijchen.nl/projecten/appartementencomplex-kerkplein/omwonenden 
 
Via bovenstaande link kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven.  
 
Contact 
Voor opmerkingen, klachten, meldingen van hinder of vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder: Frank 
Janssen. Dat kan via e-mail aan info@giesberswijchen.nl onder vermelding van de projectnaam Nieuwbouw 30 
appartementen Kerkplein te Beuningen. Voor dringende zaken kunt u bellen:  
 

024 - 6492811 
Met vriendelijke groet, 
 
Projectteam Nieuwbouw 30 appartementen Kerkplein te Beuningen 

Giesbers is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Dit betekent dat 
u mag verwachten dat Giesbers zorgvuldig met u communiceert 
over de werkzaamheden, adequaat reageert op uw meldingen 
en zorgt dat u veilig de bouwplaats kunt passeren. 

Heeft u een vraag, klacht, tip of compliment met betrekking tot 
de bouwplaats? Dan kunt u dat - behalve direct aan ons - ook 
kenbaar maken via de website www.verbeterdebouw.nl. 
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 Route vrachtverkeer/ parkeren bouwplaatsmedewerkers  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Looproute vanaf parkeerplaats route naar bouwplaats vanaf 

 bouwpersoneel opstelplaats vrachtverkeer 
 


