
               

 
 
Aan de omwonenden van de eengezinswoningen 
aan de Prof. Henketstraat 2 t/m 44 in Delft 
 
 
 
 
 

 Delft, 25 augustus 2020 

 Behandeld door: Jolanda Kouwenoord 

 Onderwerp: start werkzaamheden Prof. Henketstraat 

 

 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Binnenkort beginnen we met de onderhoudswerkzaamheden aan onze woningen in de 
Prof. Henketstraat. In deze brief leest u hier meer over. 
 
Werkzaamheden vanaf maandag 7 september 
Op 7 september starten we met het opbouwen van de steigers rondom het eerste blok woningen 
aan de Prof. Henketstraat 2 t/m 16. Een week later gaan de werkzaamheden aan deze 
woningen echt van start. 
 
Planning 
We verwachten half november klaar te zijn met alle woningen in de Prof. Henketstraat. 
 
Overlast 
U merkt straks ongetwijfeld dat er bij u in de buurt gewerkt wordt. Het opbouwen en afbreken 
van de steigers geeft mogelijk geluidshinder en dat geldt ook voor een deel van de 
werkzaamheden. Daarnaast rijdt er meer vrachtverkeer in de wijk, in verband met de aan- en 
afvoer van bouwmaterialen.  
 
Parkeren 
Behalve de verkeersdruk, neemt ook de parkeerdruk tijdelijk toe. ERA Contour plaatst op de  
parkeerplaatsen voor het blok woningen waar ze werken containers voor de opslag en afvoer 
van materialen. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de Prof. Henketstraat is daardoor 
tijdelijk minder. En de werklieden die de werkzaamheden uitvoeren zoeken ook een parkeerplek 
in de buurt. 
 
Werktijden 
Goed voor u om te weten: de werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.30 en 
16.00 uur. Alleen bij uitzondering kan dit een keer langer zijn. 
  



               

 
Vragen of opmerkingen? 
Neem gerust contact op met Saskia van Seeters, wooncoach bij ERA Contour. Saskia is 
telefonisch bereikbaar op nummer 06 - 13 23 66 89. Of bel op dezelfde dagen en tijdstippen 
naar de bewonerstelefoon 06 - 12 02 99 91. Contact opnemen met Vidomes kan natuurlijk ook. 
U bereikt ons het handigst via vidomes.nl/contactonline.  
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens ERA Contour 
 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie Vidomes 
 
 
 
    


