
Saneringswerkzaamheden
In 2016 vond er een grote sanering van het projectgebied 
plaats. Dit werd gedaan vanwege bodemverontreiniging. 
Tijdens het bouwrijp maken worden een paar plekken, 
die toen niet zijn meegenomen, alsnog schoon gemaakt. 
Deze plekken zijn: het openbare deel van de steeg aan 
de Ruyghweg, het gedeelte achter de hoek Ruyghweg/
Sluisdijkstraat en het hoekje bij het parkeerterrein aan  
de Janzenstraat.

Aandacht voor veiligheid tijdens 
saneringswerkzaamheden
De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd door 
medewerkers in speciale kleding, omdat ze direct in en 
op de grond werken. De sanering vindt plaats met hekken 
eromheen. Uiteraard moeten niet-bevoegde personen 
buiten de hekken blijven. Wij verzoeken u er speciaal op  
te letten dat kleine kinderen en huisdieren niet binnen  
de hekken komen. 
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Nieuwsbrief project Molenwerf

Start bouwrijp-werkzaamheden
De werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken starten komende week! Met het bouwrijp maken wordt het 
projectgebied klaar gemaakt voor de bouw van de molen en de woningen. Dit duurt in ieder geval tot eind juli.  
Na de bouwvak worden de werkzaamheden afgerond. Maandag 27 juni zal aannemer Haarsma groep starten 
met het inrichten van het bouwterrein. Het bouwrijp maken bestaat uit de volgende werkzaamheden.

 Saneren van het projectgebied
 Controle op ontplofbare oorlogsresten 
 Aanleggen van het rioolstelsel
 Aanleggen van kabels en leidingen 

Hieronder leest u meer over deze werkzaamheden. Daarnaast vragen we in deze nieuwsbrief uw aandacht voor een 
aantal andere zaken.



Vragen
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, neemt u dan contact op via molenwerf@denhelder.nl 

of bel Ilse Posch (Omgevingsmanager) via telefoonnummer 06 500 861 28. 

Controle op ontplofbare oorlogsresten
Het terrein is eerder al gecontroleerd op ontplofbare 
oorlogsresten. Aan de randen bij de Ruyghweg en de 
Sluisdijkstraat, daar waar de garages komen, is dat nog 
niet gebeurd. Dat gaat nu alsnog gebeuren. 

Aanleg rioolstelsel 
Het rioolstelsel voor de nieuwe huizen en de molen 
wordt aangelegd tijdens het bouwrijp maken. In dit stelsel 
worden hemelwater en afvalwater van elkaar gescheiden. 

Aanleg kabels en leidingen
Ook worden er kabels en leidingen aangelegd. 
De verwachting is dat dit begin juli gebeurt. 

Gevolgen voor parkeren
De werkzaamheden van de aannemer hebben gevolgen 
voor de mogelijkheden om te parkeren. Het betekent 
onder meer dat de toegangsweg naar de parkeerplaats, 
de parkeerplaats zelf en het bijbehorende voetpad 
worden afgesloten, omdat hier gegraven gaat worden. 
De aannemer zal borden plaatsen met de datum vanaf 
wanneer de parkeerplaats niet meer gebruikt kan worden.

De komende tijd neemt het aantal parkeerplaatsen 
dus af door de werkzaamheden van de aannemer. 
Het bestaande parkeerterrein wordt opgebroken en 
wordt bouwterrein. De nieuw aangelegde tijdelijke 
parkeerplekken aan de Fabrieksgracht blijven wél 
beschikbaar en bereikbaar, want deze zijn speciaal voor 
het bouwrijp maken aangelegd. Ook in de periode na het 
bouwrijp maken, als de bouw van de woningen en van de 
molen start, is er minder parkeerruimte beschikbaar. Als de
bouw klaar is, is het aantal parkeerplaatsen hetzelfde 
als voor de bouw. Daarnaast zijn er natuurlijk voldoende 
parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen. 

Speelkooi
De speelkooi blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar 
en beschikbaar. 

Steeg leeg maken
De bouwrijpwerkzaamheden starten 27 juni. Daarom 
verzoeken wij u om ervoor te zorgen dat de steeg 
uiterlijk zondag 26 juni leeg is. Als de aannemer begint 
en er staan nog spullen in de steeg, dan worden deze 
verwijderd en afgevoerd. Dit gebeurt op kosten van de 
eigenaar van de betreffende spullen.

Rolcontainers 
Rolcontainers moeten tijdens de werkzaamheden op 
eigen erf worden gezet. Tijdens de werkzaamheden kunt 
u uw rolcontainer niet altijd naar de opstelplek brengen. 
Tip: plaats uw rolcontainer in die periode in de voortuin of 
aan de straatzijde als hier ruimte voor is. Let daarbij wel 
op de verkeersveiligheid. 

Aanvraag omgevingsvergunning
De plannen voor Molenwerf worden steeds duidelijker. 
De omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van 
Molenwerf is eind mei officieel aangevraagd bij de 
gemeente. De vergunningsverleners van de gemeente 
gaan deze aanvraag beoordelen. 

Overlast en bereikbaarheid 
Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u als bewoner 
overlast zult ervaren van de werkzaamheden. 
Bijvoorbeeld aan de achterzijde van uw woning. 
Samen met de aannemer proberen wij om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat 
de tijd dat een woning onbereikbaar is, zo kort mogelijk 
duurt. U wordt hier vlak voor de werkzaamheden door 
de gemeente over geïnformeerd.


