Brief aan omwonenden
flat Weegschaal 71-98
Bilthoven

Datum: 20 mei 2022
Betreft: mogelijk overlast werkzaamheden Weegschaal

Beste mevrouw, mijnheer,
Vanaf 30 mei starten de werkzaamheden voor het verder veilig maken (stabiliseren) van
het flatgebouw aan de Weegschaal, waar de gasexplosie heeft plaatsgevonden. Hier zal u
enige overlast van ervaren. Met deze brief informeren we u hierover.
Rijplaten in de week van 23 mei
Vanaf maandag 23 mei beginnen we met de voorbereidingen voor de werkzaamheden.
Vanaf de Melkweg plaatsen we rijplaten op de weg tot aan het gebouw aan de
Weegschaal. Wanneer de rijplaten liggen, vervoeren we grote kranen over de rijplaten. Dit
kan een korte tijd verkeershinder geven. Het afvoeren van de kranen na de
werkzaamheden, kan ook een korte tijd verkeersoverlast geven. We rekenen op uw begrip
hiervoor.
De rijplaten blijven naar verwachting liggen tot 10 juni. U kunt met uw auto gewoon over de
rijplaten rijden. Als de rijplaten nat zijn kunnen ze glad worden, hou hier rekening mee.
De werkzaamheden van 30 mei tot 9 juni
Voor het verder stabiliseren van het gebouw breiden we op 30 mei het afgezette terrein uit.
Hierdoor zijn rondom het gebouw minder parkeervakken beschikbaar. Op de volgende
pagina ziet u een plattegrond waarop u kunt zien wat er wordt afgezet.
Overdag zal er geluidshinder zijn, we hopen op uw begrip hiervoor.
Kijkt u uit op het gebouw? Dan adviseren we u om tijdens de werkzaamheden overdag
uw ramen, ventilatieroosters en deuren aan de kant van de werkzaamheden dicht te
houden. We verwachten dat er stof zal vrijkomen en zo voorkomen we dat dit bij u binnen
komt. ’s Avonds kunt u de roosters, ramen en deuren weer open zetten.
Liveblog
Op onze liveblog kunt u het laatste nieuws rondom de werkzaamheden volgen:
www.ssw.nl/liveblogweegschaal.
Vragen?
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met ons. Wij zijn bereikbaar
van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 8.00 uur tot
12.00 uur via 030 220 58 33 of via info@ssw.nl.
Met vriendelijke groet,

Projectteam Weegschaal
Bijlage: Plattegrond afgezet gebied stabilisatiewerkzaamheden

