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Aan de omwonenden  
van het nieuwbouwproject 
30 appartementen Kerkplein  
in Beuningen 
 
 
 
Wijchen, maart 2020 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
 
Via deze nieuwsbrief willen wij u zoals reeds eerder geïnformeerd op de hoogte brengen van de aankomende 
werkzaamheden rondom de nieuwbouw van 30 huurappartementen aan het Kerkplein.  
 
De gehele keldervloer zullen wij dinsdag 24 maart gaan storten en ook monolithisch afwerken.  
 
Deze werkzaamheden gaan op de dag van de stort van de keldervloer door na onze reguliere werktijden. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de vlinderwerkzaamheden zelfs tot in de nacht doorlopen. 
Hiervoor hebben we een ontheffing van de gemeente Beuningen gekregen. De vlinderwerkzaamheden kunnen 
geluidsoverlast met zich meebrengen.  
 
Wij zullen er uiteraard alles aan doen om de overlast van deze werkzaamheden voor u tot een minimum te 
beperken. 
 
Tijdens de verdere bouw zullen wij u informeren als wij werkzaamheden uitvoeren waarbij wij de doorgang 
mogelijk voor een gedeelte van de dag afzetten met verkeersborden. Dit zal gebeuren via de speciale pagina voor 
omwonenden van Kerkplein Beuningen op onze 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 onze uitvoerder Frank 
Janssen. Dat kan via e-mail aan info@giesberswijchen.nl onder vermelding van Nieuwbouw 30 appartementen 
Kerkplein Beuningen. Voor dringende zaken kunt u bellen:   
 

024 - 6492811 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 
Projectteam Nieuwbouw 30 appartementen Kerkplein 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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