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BEDRIJVENTERREIN SLUIZENSTRAAT
STAND VAN ZAKEN OPRICHTING BEDRIJFSGEBOUWEN
Beste wijkbewoners,
Nadat in het begin van dit jaar op het perceel, toebehorend aan de firma Van Loock
Motoren, de betonplaten verwijderd en vermalen werden, zullen in de komende
weken/dagen de werkzaamheden in de Sluizenstraat worden hervat.
Een afvaardiging van het bestuur besprak deze week tijdens een overleg met de
bedrijfsleiding en de architect de geactualiseerde bouwplannen. We stellen vast dat
alle stedenbouwkundige voorschriften terzake nauwkeurig gevolgd worden.
Bovendien wordt, zoals voorzien, langsheen de kant Brakkebeek een voldoende
breed groenscherm aangeplant, evenals omheen het ganse bedrijfsterrein.
De op te richten bedrijfsunit wordt ingeplant op een afstand van 16 meter vanuit de
perceelsgrens, een 5 meter brede ruimingsstrook voor de Brakkebeek inbegrepen.
De komende werkzaamheden zijn als volgt gepla nd :
Uitzetten en graven van sleuven : week van 25 mei
Heien van de palen :
week van 1 juni
Storten beton ringbalken en ankers week van6 juni t/m week van 22 juni
Constructie gebouw
week van 29 juni
Plaatsen wanden
week van 13 juli t/m week van 27 juli
Plaatsing dak
week van 3 augustus
Dakbedekking+grondwerken+koepels week van 10 augustus t/m week van 17 aug
Vloer
week van 31 augustus.

Een aantal werkzaamheden zullen ongetwijfeld voor geluidshinder zorgen,
inzonderheid het heien van de palen, doch de bedrijfsleiding verzekert ons dat alles
in het werk zal gesteld worden om de overlast tot het uiterste minimum te
beperken. Zij rekent uiteraard ook op uw begrip terzake.

Tot slot herinneren wij u er aan dat u, in geval van vragen of melding van hinder,
best contact opneemt met een van de bestuursleden van wijkkomitee
Geuzenvelden, die deze voor passend gevolg aan de bedrijfsleiding zal overmaken.
Paul Kimpe : 03/658.28.28
of 0479/54.25.85
Danny Stoops : 03/685.67.22 of 0474/30.06.79
Het bestuur van Wijkkomitee Geuzenvelden volgt het verloop van
werkzaamheden op in nauw overleg met de bedrijfsleiding en de architect.
Met genegen groeten,
Het bestuur.
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