
Omwonenden van Het Uiterjoon 

 

 

Betreft: Aankondiging start bouwwerkzaamheden 

Datum:  13 januari 2022 

 

 

 

Beste buren,  

 

Allereerst wenst Respect u een voorspoedig 2022 toe.  

 

Zoals u weet, wordt Het Uiterjoon gerenoveerd. Na enig voorbereidend werk starten 

komende maandag 17 januari 2022 de daadwerkelijke verbouwingswerkzaamheden aan Het 

Uiterjoon.  

 

Wat houden de werkzaamheden in?  

Vanaf maandag 17 januari worden asbesthoudende materialen uit het gebouw verwijderd. 

Dit duurt ongeveer 3 weken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf 

Weboma. Uiteraard neemt Weboma alle voorzorgsmaatregelen in acht, zodat het asbest 

zorgvuldig en veilig kan worden verwijderd. Er wordt alleen in het gebouw zelf gewerkt, 

daardoor zal de overlast voor de buurt zeer beperkt zijn. Voor deze werkzaamheden hoeft de 

straat niet langdurig te worden afgezet. De werktijden zijn maandag t/m vrijdag tussen 7.00 

uur en 16.00 uur. Incidenteel kan er worden doorgewerkt tot 19.00 uur.  

 

Begin februari start het interne sloopwerk. Ook deze werkzaamheden worden nog steeds 

alleen in het gebouw zelf verricht. Wel wordt de stoep aan de voorzijde van het gebouw 

gebruikt om het sloopmateriaal te verzamelen en dit wordt geregeld afgevoerd.  

 

Vanaf begin april start het opnieuw opbouwen van installaties, binnenwanden, kozijnen enz. 

In mei/juni worden er werkzaamheden aan de gevel en het dak uitgevoerd. Er komt dan een 

steiger rond het gebouw en dan is er ook meer overlast te verwachten. Ruim voor die tijd 

komen we nog bij u terug met actuele informatie.  

 

Contact 

Natuurlijk doen we ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. We vragen bij 

voorbaat om uw begrip als overlast toch onvermijdelijk is. Binnenkort kunt u een uitnodiging 

verwachten voor een informatiebijeenkomst over de renovatie van Het   Uiterjoon. Heeft u 

voor die tijd al vragen over de werkzaamheden, dan kunt u deze richten aan de uitvoerder 

van Weboma, Peter de Brabander, of de assistent-uitvoerder, Desny Wijsbroek. Zij zijn 

bereikbaar via mailadres hetuiterjoon@weboma.nl of via telefoonnummer  

0174-225600.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tessa Jeans 

Manager Vastgoed & Services 
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