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Stand van zaken rondom Vinkensteijnstraat 141
Geachte mevrouw, mijnheer,
Zoals u misschien al gemerkt heeft, zijn er sloop- en verbouwingswerkzaamheden gestart aan de
Vinkensteijnstraat 141. In maart 2010 opent LIMOR in dit pand een leer-woon voorziening voor
mensen met psychosociale en/of psychiatrische klachten.
De maximaal 26 bewoners krijgen hulp bij het ontwikkelen van praktische ‘woonvaardigheden’,
zoals het huishouden bijhouden, boodschappen doen en persoonlijke verzorging. Uiteindelijk zullen
zij doorstromen naar een meer definitieve (zelfstandige) woonvorm.
Het pand moet voor dit doel ingrijpend worden verbouwd. Helaas brengen de werkzaamheden ook
overlast met zich mee. Vooral het slopen veroorzaakt geluidsoverlast. Samen met de aannemer en
woningcorporatie Vidomes doen wij er alles aan om de overlast voor omwonenden tot een minimum
te beperken. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar de aannemer du Prie,
het e-mailadres is vinkensteynstraat@duprie.nl of met Pascal Bruens van woningbouwcorporatie
Vidomes, telefoon 015-2702900
In het kort ziet de planning van de verbouwing er als volgt uit:
ü In september en oktober 2009 is het merendeel van de sloopwerkzaamheden verricht, maar de
totale sloopwerkzaamheden duren tot de Kerstperiode. Hierna zal de geluids overlast aanzienlijk
verminderen.
ü Vanaf november worden de kozijnen vervangen. Dit zal in ieder geval tot het einde van dit jaar
duren.
ü In november wordt ook gestart met de afbouwwerkzaamheden aan de binnenzijde van het pand.
Volgens de planning moeten alle werkzaamheden in maart 2010 zijn afgerond en kan de aannemer
het verbouwde pand dan opleveren.
Op dinsdag 3 november zijn tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep Vinkensteynstraat,
waarbij ook een aantal buurtbewoners aanwezig waren, de klachten vanuit de buurt geïnventariseerd.
De aannemer liet weten dat het meeste sloopwerk achter de rug is. Mochten er nog ingrijpende
sloopwerkzaamheden nodig zijn dan zal dat waar mogelijk in de middaguren gebeuren. Het kan
helaas nog gebeuren dat een enkele maal vroeg in de ochtend sprake is van geluidsoverlast.
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Andere afspraken die zijn gemaakt:
- Om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken zal de aannemer tijdig bij de
gemeente een vergunning aanvragen om tijdelijke de openbare weg (voor een stuk) te
kunnen afzetten.
- De aannemer i.s.m. Vidomes zullen de bewoners rond het pand voortijdig informeren zodra
er sprake is van een wegafzetting.
- ‘Herriemakers’ rond het pand, zoals een klapperend hek, zullen door de aannemer worden
verholpen.
- Van 18 december tot 4 januari ligt de bouw stil. Voor de kerst zal het pand wind en
waterdicht zijn en kunnen de deuren worden afgesloten.
- Aangezien door een aantal incidenten op de bouwplaats schade is aangebracht aan het pand
door onbekenden heeft de gemeente het pand aangemerkt als risicogebouw voor
Oud&Nieuw. Dit betekent dat er op extra door de politie zal worden gesurveilleerd. Door de
aannemer is ook particuliere beveiliging ingehuurd die 3 keer per nacht het pand zullen
inspecteren.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Annita de Bruijne
Stadsdeeldirecteur Segbroek
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