Zaterdag 17 oktober

Bouw appartementen Point of View van start: heiwerkzaamheden,
parkeerverbod en bouwverkeer
De bouw van het Point of View-appartementencomplex, op de hoek van Herenstraat en de
Noordstedeweg in City, is gestart. Aannemer Cordeel ontwikkelt voor projectontwikkelaar
Blauwhoed een modern complex met 48 koopwoningen. We houden je tijdens de bouw samen
met Cordeel zo goed mogelijk op de hoogte van de werkzaamheden.
Cordeel rondom het bouwterrein
damwanden in de grond heeft geplaatst, is
er een soort van ‘bak’ gemaakt waardoor
er minder geluid en trillingen ontstaan.

Eerst een terugblik naar 1 oktober jl. Op
die dag is op de bouwlocatie de start
bouw coronaproof gevierd. Via een
livestream op Youtube spraken wethouder
Hans Adriani (gemeente Nieuwegein),
Sander Dekker (Cordeel) en Eltjo
Bouwman (Blauwhoed) de kopers en
belangstellenden toe, en verrichtten een
feestelijke handeling. Daarna werd
geproost op een voorspoedige bouw. Heb
je de start bouw gemist? Terugkijken kan
op het YouTube-kanaal van Blauwhoed.
Wat staat er te gebeuren?
Cordeel begint in de week van 26 oktober
met de heiwerkzaamheden voor het
fundament van Point of View. In totaal
gaan 238 heipalen de grond in. Doordat

De aanvoer van bouwmaterialen en
machines die nodig zijn voor de bouw
gebeurt via de Noordstedeweg. Lege
vrachtwagens verlaten de bouwplaats via
de Herenstraat en Hildo Kropstraat. Om
dat zo veilig mogelijk te doen worden op
verschillende plekken parkeerverboden
ingesteld.
Parkeerverbod
Dat gebeurt vanaf dinsdag 3 november a.s.
rond de kruising van de Hildo Kropstraat en de
Prof. Dr. Hesselaan, ter hoogte van
Nettorama. Ook komt er een parkeerverbod
op de Herenstraat, ter hoogte van de kruising
met de Hildo Kropstraat. De parkeerverboden
gelden op werkdagen, van zes uur ’s ochtends
tot zeven uur ’s avonds. Zie ook het kaartje op
de achterkant van dit bericht.
Als vrachtverkeer via een andere route moet
rijden, worden verkeersregelaars ingezet om
de veiligheid te bewaken.
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Karwei en Nettorama gewoon bereikbaar
De fietsroute langs de Doorslag blijft gewoon
open. Ook de Karwei en Nettorama blijven
gewoon met de auto en fiets bereikbaar.

Daarnaast wordt er een tijdelijke
parkeerplaats voor de bouwvakkers aangelegd
aan de Herenstraat, net iets na de kruising
met de Noordstedeweg.

Kaart: parkeerverboden Hildo Kropstraat, Prof. Dr. Hesselaan en Herenstraat.

Planning van de werkzaamheden
Cordeel verwacht dat de werkzaamheden aan
het complex nog tot in 2022 doorgaan. Totdat
het gebouw wordt opgeleverd, houden wij je
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Samen met de buurt
Uiteraard probeert de bouwer overlast door
de bouw zoveel mogelijk te voorkomen. Heb
je tijdens de bouw vragen, opmerkingen of wil
je complimenten geven? Neem dan contact op

met de omgevingsmanager van Cordeel,
Stefan Doudeijns via Pointofview@cordeel.nl
of mail naar city@nieuwegein.nl.
Meer informatie over de ontwikkelingen in
City Nieuwegein is te vinden op
www.city-nieuwegein.nl. Wil je steeds op de
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen
rond de verdere vernieuwing van City? Meld
je dan aan voor de digitale nieuwsbrief City
door een mail te sturen naar
city@nieuwegein.nl.
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