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NIEUW JAAR 

2020 is goed begonnen wat ook betekend dat 

de werkzaamheden steeds dichterbij komen. 

Op dit moment worden de alle voorbereidin-

gen getroffen zodat de werkzaamheden 

straks in goede banen worden geleid.  

 

Via deze nieuwsbrief informeren we u over de 

laatste stand van zaken en de aankomende 

werkzaamheden. Zo weet u  wat u kunt ver-

wachten de komende periode 

BAM Wonen werkt samen met Vidomes en de bewonerscommissie aan de renovatie van 

270 appartementen aan de Burg. van Duijvendijklaan en Burg. Velthuijsenlaan. 

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. 

NIEUWSBRIEF 
Leidschendam januari 2020 

Goed om te weten... 
 
• Op 14 januari zijn er een aantal verkeersborden geplaatst. Op de borden staat aangegeven in welke periode 

u niet kunt parkeren op de betreffende parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen worden onder andere gebruikt 

voor de keet, opslag containers maar ook voor de kraan en de hoogwerkers die over zich over het terrein 

verplaatsen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.  

• Op maandag 27 januari start BAM Wonen met haar co-makers aan de eerste vijf woningen. Dit zijn de wonin-

gen op de Burg. van Duijvendijklaan 28, 22, 16, 10 en 4. In deze woningen worden in eerste instantie alleen 

de werkzaamheden binnen uitgevoerd. De buiten werkzaamheden aan deze woningen worden uitgevoerd op 

het moment dat de steiger staat. 

• Vanaf circa 6 februari wordt er gestart met het opbouwen van het eerste deel van de steiger aan de Burg. 

Duyvendijklaan, deze opbouwwerkzaamheden duren ongeveer twee weken. Het tweede deel van de steiger 

wordt later opgebouwd. 

• U ontvangt van ons nog een uitnodiging voor de feestelijke opening van de bouw.  

Ketenpark 
Inmiddels is het ketenpark geplaatst in de wijk. Dit is de plek waar het uitvoeringsteam van BAM en de bouw-

plaatsmederwerkers zitten. Tijdens de werkzaamheden is dit het centrale punt waar de medewerkers komen om 

te eten en te werken. Naast de keet worden er de komende weken ook een aantal opslag containers geplaatst. 

Deze komen onder andere aan de overkant van de keet te staan.  
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Contact 

Anouk is uw contactpersoon bij BAM. Zij 

informeert u over belangrijke mededelingen. Ook 

als u vragen heeft, kunt u met Anouk contact 

opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
De Bewonerscommissie 
BAM Wonen 
Vidomes 

Planning van week tot week  
• Bovenstaand ziet u de planning van de Burg. Van Duyvendijklaan. 

• Voordat de werkzaamheden in uw woning starten neemt de uitvoerder contact met u op om 
een afspraak te maken. Hij komt bij u langs en overhandigd de persoonlijke planning.  

• Elke week starten we met de woning op de bovenste verdieping en starten we iedere daarop-
volgende dag met de woning daaronder. Let op, er wordt niet altijd bovenaan gestart op een 
maandag, dit komt door de feestdagen. 

• De werkzaamheden buiten de woning worden zo veel mogelijk in hetzelfde ritme utigevoerd 
als de werkzaamheden binnen. Sommige bewerkingen gaan echter sneller en zijn dus al eer-
der klaar.  

• Na de werkzaamheden aan de Burg. Duyvendijklaan starten we met de werkzaamheden aan 
de Burg. Velthuijsenlaan. Hier werken we van portiek 11 naar 5 (even) en daarna van portiek 
12 naar portiek 18 (oneven). 


