BOUWBRIEF WENSLAUERSTRAAT 5
Dit is de vijfde ‘Bouwbrief Wenslauerstraat’. De bouwbrief verschijnt maandelijks om u te
informeren over de bouwactiviteiten.

Werk in uitvoering

Wenslauerstraat 44 en 46
De werkzaamheden zijn
volop aan de gang. De
nieuwe fundering van de
panden is inmiddels gereed.
Wenslauerstraat 47 t/m 55
De sloopwerkzaamheden zijn
gereed en de palen voor nr.
55 zijn geheid.
Eind januari en begin februari
(week 4 t/m 6) wordt voor
nr. 55 aan de fundering
gewerkt. Voor het storten
van de funderingsbalken zal
een betonwagen in de straat
staan. Voor het leggen van
de vloer zal een kraan
ingezet worden.
Zodra de bomen op de
percelen 47 t/m 53 gekapt
zijn wordt een gedeelte van
de bodem gesaneerd.

Wenslauerstraat 73 t/m 81
De werkzaamheden hebben
drie weken stilgelegen. De
buitenzijde - voor en achter moet alleen nog geschilderd
worden. Dit vindt bij goed
weer plaats. Bij slecht weer
wordt het schilderwerk voor
de trappenhuizen gedaan.
Het binnenwerk aan de
laatste woningen gaat
gewoon door.

Communicatie
Nieuwsbrief Wenslauerstraat
nr. 12 ontvangt u gelijk met
deze bouwbrief. De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per
jaar en geeft algemene en
achtergrond informatie over
het totale project, zowel
vanuit het Stadsdeel OudWest, de AWV en BBB.

Bouwbrief, nummer 5,
januari/februari 2007

colofon
Bouwbrief Wenslauerstraat is een
uitgave van Pilotproject Wenslauerstraat, een gezamenlijk project van
de Algemene Woningbouw
Vereniging, Stadsdeel Oud-West,
Vereniging Eigen Huis.

Eindredactie: Eveline Steinmetz
Vormgeving: Rieki van der Zande
Druk: Post/Repro AWV
Oplage: 350 exemplaren
E-mail: info@wenslauerstraat.nl
Tel. nr.: (020) 511 80 00

Aan deze bouwbrief kunnen geen
rechten worden ontleend
Activiteitenoverzicht:
zie ommezijde

Opmerking

Week

Activiteit

4-6

Wenslauerstraat 55

► aanvang funderingswerkzaamheden
► leggen van de vloer

betonwagen in straat
kraanwagen in straat

4-6

Wenslauerstraat 73 t/m 81

► schilderwerk
► renovatie laatste drie woningen
► restant nieuwe kozijnen plaatsen in
voorgevel

rolsteiger
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