
Beste omwonenden, 

In de afgelopen weken is onder meer gewerkt aan het 
leggen van vloeren voor het nieuwe Sint-Janscollege.
We hebben u niet tijdig laten weten dat er overlast kon 
ontstaan bij het storten van vloeren. Dat is niet goed,
waarvoor onze oprechte excuses.

Hoe kon dat gebeuren? 
Het storten van vloeren moet in één fase gebeuren en 
aansluitend glad worden afgewerkt. Als het weer 
tijdens zo’n karwei niet meewerkt, dan loopt het werk 
uit. En dat was op dinsdag 23 november het geval: 
vanwege het koude en vochtige weer heeft de beton-
vloerenleverancier 24 uur moeten doorwerken. En dus 
ook in de nacht. Daar hadden we u vooraf over moeten 
informeren.
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Nieuwe storting
De vervolgwerkzaamheden zijn nu in volle gang. Sinds 
maandag 29 november is de aannemer bezig met het 
plaatsen van het dak dat op maandag 13 december 
wordt afgestort. Dat betekent dat bij ongunstige 
weersomstandigheden, er op de avond en nacht van 13 
op 14 december weer overlast mogelijk is. Aansluitend 
wordt er gestart met gevel- en dakdekkerswerkzaam-
heden.

Werkzaamheden atrium 
Ook volgt de staalconstructie en het dak voor het 
atrium. Dat ligt tussen het bestaande gebouw (bouw-
deel B) en de nieuwbouw die momenteel op de 
voormalige pauzeplaats gerealiseerd wordt. De staal-
constructies en het dak van zowel het atrium als de 
nieuwbouw zijn voor de kerst gereed. Daarna worden 
ook hier de gevels geplaatst. 
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Werkzaamheden bouwdeel B
Aan de staalconstructie van bouwdeel B worden in 
week 48 de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Vanaf 
week 49/50 wordt gestart met het plaatsen van de 
gevels en aansluitend de afwerking van het dak. 

Verwarmen
Om de binnenruimtes van de nieuwbouw tijdens de 
wintermaanden te kunnen verwarmen, worden er 
ventilatoren geplaatst die warme lucht blazen. Deze 
ventilatoren kunnen mogelijk hinder veroorzaken.

Heeft u vragen? 
Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwwerk-
zaamheden? Neem dan contact op met Bjorn Schaap-
kens, projectleider van BAM Bouw en Techniek. Dit kan 
per e-mail via sintjanscollege@bam.com of telefonisch 
via 06-50816267. 

Voor overige vragen over het project kunt u contact 
opnemen met Yvo Heynen, teamleider van het Sint-
Janscollege. 
Dit kan per e-mail via y.heynen@stichtinglvo.nl of 
telefonisch via 045-5218666 (op werkdagen tussen 
08.30 en 16.30 uur).


