Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand

Datum

9 augustus 2019

Contactpersoon

Dietske Sassen

Onderwerp

Werkzaamheden Koningsoord

Telefoon

+31 6 5540 32 90

E-mail

dsassen@heijmans.nl

Geachte bewoners(s) / gebruiker(s) van dit pand
Heijmans is momenteel druk bezig met de realisatie van het project Koningsoord, waar wij onder
andere een nieuw winkelcentrum bouwen met daarop 139 appartementen. Dit vormt straks samen
met de Abdij Ons Koningsoord, het nieuwe dorpshart van Berkel-Enschot. Medio september 2019
worden de eerste appartementen opgeleverd, dit betekent nieuwe bewoners.
Parkeerplaats Ons Koningsoord
Van 19 augustus tot en met 4 oktober 2019 voert Heijmans voert Heijmans werkzaamheden uit aan
de parkeerplaats van Ons Koningsoord. Dit betekent dat wij het huidige asfalt/parkeerplaats gaan
verwijderen en in de definitieve situatie aan gaan brengen. De werkzaamheden kunnen voor u als
omwonenden voor overlast zorgen.
• Van 19 augustus tot en met 13 september 2019
zult U zult tijdelijk niet kunnen parkeren op de
huidige parkeerplaats van Ons Koningsoord
(circa 70 parkeerplaatsen), daarentegen stellen
wij rondom het nieuwe winkelcentrum circa 200
nieuwe parkeerplaatsen ter beschikking (zie
afbeelding 1). De rode arcering geeft weer waar
niet geparkeerd kan worden tussen 19
augustus en 13 september 2019.
•

Van 16 september tot en met 20 september
2019 realiseert Heijmans de aansluiting op de

Figuur 1 19 augustus - 4 oktober
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parkeerkelder van Ons Koningsoord, dit bekent
dat u deze week geen gebruik kunt maken van
de parkeerkelder (zie afbeelding 2). Op dat
moment is het grootste gedeelte van de nieuwe
parkeerplaats geopend. Heijmans zorgt ervoor
dat de ingang van het appartementen complex
ten alle tijden bereikbaar is zodat u uw woning te
voet kunt bereiken.
•

Van 23 september tot en met 4 oktober 2019
realiseert Heijmans bouwt Heijmans de
parkeerplaats af en vanaf 4 oktober is de
volledige parkeerplaats weer bereikbaar.

Figuur 2 16 september - 20 september

Bereikbaarheid
De parkeerplaats is zowel tijdens de werkzaamheden van Heijmans als na de werkzaamheden
gewoon bereikbaar via de huidige toegangsweg. Ter plaatsen staat door middel van bebording
aangegeven waar u met de auto kunt parkeren en op welke wijze u te voet bij Ons Koningsoord
komt.
Invalide parkeerplaatsen en laden en lossen
De huidige invalideparkeerplaatsen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, op deze locatie
maken wij ook een plek om te laden en te lossen voor onder andere de Schalm, Hemels etc.
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Dietske Sassen van Heijmans op
telefoonnummer: 06 – 5540 32 90 of via e-mail op dsassen@heijmans.nl.

