30 april 2020

Voor omwonenden
Bloemenoordflats
Goed nieuws! We hebben toestemming vanuit de Wet
Natuurbescherming om te starten met de sloop van de
eerste drie flats. In deze nieuwsbrief leest u wat er gaat
gebeuren en met wie u contact op kunt nemen tijdens de
sloopwerkzaamheden.

Vragen over deze nieuwsbrief?
Neem contact op met:

Necla Cakir
consulent
n.cakir@casade.nl

Ontheffing Wet Natuurbescherming
We maakten in de omgeving van de drie flats aan het Distelplein en de
Valeriaanstraat vervangende verblijfplaatsen voor de beschermde
diersoorten die er verblijven. Door deze maatregelen kregen we ontheffing
vanuit de Wet Natuurbescherming en kunnen we echt starten met de sloop
van de flats.

Sloop start op 4 mei
Op maandag 4 mei beginnen we met het slopen van de drie flats. Eerst halen
we het asbest uit de gebouwen. Begin juni starten we met de echte
sloopwerkzaamheden.

Contactpersoon sloopbedrijf Van Liempd
Firma A. van Liempd uit Sint-Oedenrode voert de sloopwerkzaamheden uit.
Heeft u vragen of opmerkingen over de sloop? Neem dan contact op met
projectleider Sander Verbruggen via 0413 47 79 79.

Nieuwbouw start in januari 2021
Vanaf september maken we het terrein bouwrijp. We verwachten dat we in
januari 2021 kunnen beginnen met de nieuwbouw.

Nadia Visser
wijkbeheerder
n.visser@casade.nl
0800 55 222 22 (gratis)

Route bouwverkeer en volgorde sloop
Samen met de gemeente hebben we bekeken welke route het bouwverkeer
het beste kan volgen. Op de tekening hieronder zijn dit de groene en rode
lijnen. De volgorde waarin we de gebouwen slopen is: eerst Valeriaan, daarna
Distel 2 en als laatste Distel 1.

Vragen of meer weten?
Meer informatie over de nieuwbouw van de Bloemenoordflats vindt u op
www.casade.nl/bloemenoordflats. Heeft u vragen? Bel ons dan gratis via
0800 55 222 22. Door de coronamaatregelen kunt u helaas voorlopig niet
terecht in het informatiepunt Esdoornstraat 8.
Hartelijke groet,
Projectteam Casade

