
Aan de omwonenden van het bouwproject Nieuwbouw 30 appartementen Kerkplein in Beuningen  
  
  
Wijchen, januari 2020  
  
  
Geachte mevrouw, mijnheer,  
  
In december zijn we gestart met de voorbereidende activiteiten ten behoeve van de nieuwbouw van 
30 appartementen aan het Kerkplein in Beuningen. Met deze brief willen wij u informeren over de 
werkzaamheden van de aankomende periode.  
 
 
Aanbrengen stalen damwanden  
Om de bouwput, waarin de half verdiepte kelder komt, te kunnen ontgraven en droog te houden is het 
noodzakelijk dat we stalen damwanden rondom de bouwput aanbrengen. Deze stalen damwanden 
zullen door een kraan de grond in worden gebracht. Het aanbrengen van de damwanden maakt 
geluid. Ook kunnen er lichte trillingen optreden. Deze trillingen worden tijdens de uitvoering 
nauwlettend gevolgd, zodat deze binnen de normen blijven. De werkzaamheden staan gepland vanaf 
week 3 en zullen ongeveer twee werkweken in beslag nemen. 
 
Bemaling bouwput  
Om de bouwput droog te krijgen en te houden zal er een leidingtracé zoals hieronder weergegeven 
naar het nabij gelegen oppervlaktewater worden aangelegd. Dit tracé loopt vanaf de bouwplaats naar 
het oppervlaktewater op de hoek De Balmerd met de Tempelstraat. Bij de Wilhelminalaan zullen we 
hiervoor een oversteek over de weg realiseren zodat het verkeer hier geen last van ondervindt. De 
maximale doorrijhoogte wordt via bebording aangeven. Deze werkzaamheden starten 3 weken na 
start damwanden en zullen ongeveer tien à twaalf werkweken in beslag nemen.  
 

 
 
Aanbrengen mortelschroefpalen  
Zodra de bouwput op de juiste hoogte is uitgegraven wordt er een stelling geplaatst waarmee de 
funderingspalen in de grond worden aangebracht. Hierop komt de nieuwbouw te staan.  
We hebben gekozen om boorpalen die in de grond gevormd worden toe te passen om overlast naar 
de omgeving zoveel mogelijk te beperken.  
Het aanbrengen van de benodigde boorpalen zal in een tweetal fases plaatsvinden, evenals het aan- 
en afvoeren van de benodigde stelling hiervoor. De eerste fase zal starten medio week 6 en zullen 
ongeveer een werkweek in beslag nemen. De tweede zal omstreeks eind maart uitgevoerd worden en 
twee dagen in beslag nemen. 



Bewuste Bouwers 
Uiteraard zullen we er alles aan doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken. 
Giesbers is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Dit betekent dat u van ons mag verwachten dat wij 
zorgvuldig met u communiceren over de werkzaamheden, adequaat reageren op uw meldingen en 
zorgen 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  
 
 
Nieuwsbrieven  
Tijdens de verdere 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 doen wij middels deze nieuwsbrieven en via de website:  
  
https://www.giesberswijchen.nl/projecten/appartementencomplex-kerkplein/omwonenden  
  
Via bovenstaande link kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrieven.   
  
 
Contact  
Voor opmerkingen, klachten, meldingen van hinder of vragen kunt u contact opnemen met de 
uitvoerder: Frank Janssen. Dat kan via een e-mail aan info@giesberswijchen.nl onder vermelding van 
de projectnaam Nieuwbouw 30 appartementen Kerkplein Beuningen of loopt u even bij onze 
uitvoerder binnen in de bouwkeet op werkdagen tussen 07.00 en 16.00uur.  
Voor dringende zaken kunt u bellen: 024 - 6492811.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
  
  
Projectteam Nieuwbouw 30 appartementen Kerkplein Beuningen 

https://www.giesberswijchen.nl/projecten/appartementencomplex-kerkplein/omwonenden

