21-07-2016

Nieuwbouw Strandhotel-Strandresidentie
Uitnodiging informatieavond Strandhotel Cadzand-Bad
Dinsdag 26 juli 2016 van 19.30 tot 20.30 uur
Schaftkeet begane grond Boulevard De Wielingen

Geachte omwonende,

Als direct betrokkene willen wij u graag persoonlijk informeren over de aanstaande werkzaamheden voor de nieuwbouw van het Strandhotel in Cadzand-Bad. Het bouwproces nadert een zeer interessante fase, namelijk het storten
van de onderwaterbeton. De bouwkuip is inmiddels door droog ontgraven en nat baggeren op de gewenste diepte
gekomen. De bouwkuip staat nog wel vol met water…… Om dat water er uit te kunnen pompen moet er eerst een
dikke vloer als bodemafsluiting gestort worden. Dat kan middels de onderwaterbeton-techniek. Het is de bedoeling
dat dit in een continu proces gaat plaatsvinden vanaf dinsdagochtend 2 augustus tot en met donderdag 4 augustus
aanstaande. In onze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Op dinsdag 26 juli van 19.30 tot 20.30 uur willen wij belangstellenden graag ontvangen in onze schaftkeet op de
begane grond. U ontvangt dan informatie over het project in z’n algemeenheid en het storten van de vloer van de
bouwkuip in het bijzonder. We gaan dan in op de noodzaak van de werkzaamheden op dit moment en brengen u op
de hoogte van de maatregelen die wij, in overleg met de gemeente Sluis, hebben getroffen om de overlast zo veel
mogelijk te beperken. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tijdens het storten van de onderwaterbeton zijn wij (dag en nacht) bereikbaar op het volgende telefoonnummer:
06 13 64 40 12.
Op onze faceboekpagina www.facebook.com/vanderpoelbv zullen we u ook op de hoogte houden van de vorderingen. Ook de “bouwplaatscamera” van het Strandhotel www.strandresidentie.eu zal naar verwachting actief zijn.

Locatie informatie avond

Wanneer u interesse heeft voor de ontwikkelingen rondom het Strandhotel, dan zien wij u graag verschijnen. De
koffie staat klaar! Graag tot ziens op 26 juli.

