WIJKKOMITEE GEUZENVELDEN VZW
Akkerlaan 1a
2900 Schoten

Schoten, november 2010

VERHUIZING VAN DE FIRMA KELKRO
(KROKETTEN KELDERMAN) NAAR DE SLUIZENSTRAAT
Beste wijkbewoners,
Onze wijkbewoner en bedrijfsleider van de firma KELKRO, Tom Kelderman,
deelde tijdens het overleg dat vorige week plaatsvond met het bestuur van
Wijkkomitee Geuzenvelden, mede dat medio volgend jaar de vestiging van
het bedrijf KELKRO, momenteel gevestigd in de Geuzenveldenstraat 12a,
wordt overgebracht naar de nieuwe bedrijfssite in de Sluizenstraat 101. (linker
gedeelte van de vroegere gronden Containers Van Den Bosch en links naast
de bedrijfsgebouwen van Electromotoren Van Loock).
Nadat de vereiste bouw- en milieuvergunningen afgeleverd werden, werd
enkele weken geleden gestart met de nivellering van het terrein : ophoging
van ongeveer 1 meter met aanvulgrond.
Ter informatie vindt u hierna de planning van de bouwwerken :
december 2010 : aanleg en aansluiting rioleringen
gieten van betonnen funderingsbalken
ingraven van de heipalen
optrekken van het bedrijfsgebouw
- april 2011 :
einde van de bouwwerken
- april tot juli 2011 : afwerking van het gebouw ( dakwerken, isolatie,
electriciteit, vloer gieten en polieren, inrichting technisch
gedeelte, enz…)
- juli 2011 :
verhuizing van de bedrijfsactiviteiten.
-

Het voorziene groenscherm aan de achterkant van het gebouw, langsheen de
Brakkebeek, zal na het beëindigen van de werken worden aangeplant.en
aansluiten qua vormgeving op dat van de firma Van Loock.
Goed om weten is dat bij de funderingswerken de heipalen niet in de grond
geheid zullen worden, maar ingegraven. Dit betekent dat er absoluut geen
geluidshinder wordt veroorzaakt ! Ook de technische installaties zullen
conform de strikte wetgeving terzake geïnstalleerd worden, zodat vanaf het
moment van de ingebruikstelling van de productieafdeling op geen enkel
ogenblik overlast wordt veroorzaakt.

Mocht, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, tijdens de werkzaamheden of bij
de opstart van het nieuwe bedrijf, overlast ontstaan, kunnen de wijkbewoners
steeds rechtstreeks contact opnemen met
Tom Kelderman ( tel :
03/658.77.57) of met een van de bestuursleden van Wijkkomitee
Geuzenvelden.
In voorkomend geval zullen onmiddellijk de gepaste
maatregelen getroffen worden.
Wat de bestemming van het oude pand in de Geuzenveldenstraat betreft zal
dit, van zodra bekend, onmiddellijk aan de wijkbewoners worden
medegedeeld.
Het bestuur van wijkkomitee Geuzenvelden volgt de werkzaamheden, in
nauw overleg met de firma Kelkro, op.
Alle bijkomende of nuttige informatie omtrent de verhuizing van de firma
Kelkro kan bekomen worden bij Paul Kimpe, voorzitter en
milieuverantwoordelijke wijkkomitee Geuzenvelden, Geuzenveldenstraat 42
( tel :03/658.28.28)
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van wijkkomitee Geuzenvelden.

