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De nieuwbouwplannen zijn aangepast 
 
Oorspronkelijk waren we van plan om één bouwlaag te bouwen. Later zouden daar dan twee 
verdiepingen bovenop komen. 
Maar eigenlijk is dat niet zo efficiënt: als de eerste bouwlaag klaar is, moet er een isolerend en 
vochtwerend dak op. De bouwplaats wordt opgeruimd en de nieuwbouw wordt opgeleverd. En 
een tijdje later wordt de bouwplaats weer opnieuw ingericht, het dak moet eraf, de bewoners 
moeten eruit, er worden opnieuw steigers geplaatst….. Is het niet veel slimmer om in één keer 
drie verdiepingen te bouwen? 
Zeker is dat slimmer! En efficiënter en goedkoper en het zorgt voor minder overlast. Echter, het 
budget voor de nieuwbouw is beperkt. Dat is vastgesteld op één bouwlaag. 
Het bouwteam heeft nu besloten om de vergunningsaanvraag te doen voor drie verdiepingen.  
Vóór 1 juni moet duidelijk zijn of de extra financiering dan rond is. Als dat lukt, start de bouw 
van drie verdiepingen op 1 juli, anders moet het voorlopig helaas bij één bouwlaag blijven. 
 
De planning 
 
Er zijn nieuwe tekeningen gemaakt en nieuwe 
berekeningen. Dat heeft een paar weken in beslag 
genomen. Daarnaast hebben we besloten om geen risico te 
lopen: we beginnen niet zolang we nog geen officieel 
groen licht van de gemeente hebben; we zouden op eigen 
risico kunnen starten om zo enkele weken tijdwinst te 
boeken. 
Daar zien we nu van af. We bewandelen de veilige weg en 
gunnen onszelf de rust om alles goed door te rekenen en 
door te praten, zowel met de gebruikers als met de partijen 
die bij de bouw betrokken zijn. 
 
Voorlopige planning (onder voorbehoud): 

- Inrichting van de bouwwerkplaats en start sloop 
van de serre: 31 mei 2021 

- Het prieeltje wordt weg gehaald vlak voordat de bouwwerkzaamheden beginnen, zodat 
mensen zolang mogelijk kunnen genieten van de tuin en de zon 

- Start bouwwerkzaamheden: 30 juni 2021 
- Afronding van de werkzaamheden: half juni 2022. 

 
Geen kelder 
 
In eerste instantie was er een kelder voorzien onder de eerste bouwlaag. Deze zou gebruikt 
worden voor berging en voor de technische installaties. Omdat het budget hiermee overschreden 
dreigde te worden, hebben we afgezien van de kelder. De berging komt nu gedeeltelijk op het dak 
en voor een deel op de begane grond. De lift wordt doorgetrokken naar deze extra ruimte. 
De technische installatie (luchtbehandeling, installatie voor warmte en koeling) komt op het dak.   


