Bathmen, 21 juni 2022

Beste bewoner, bewoner van de aanleunwoningen, contactpersoon, medewerker en vrijwilliger
Van week 26 t/m week 29 vinden er door diverse partijen graafwerkzaamheden plaats rondom ’t
Dijkhuis. Hieronder leest u hier meer over:
Algemeen:
•

De binnen parkeerplaats (onder het brugje door) is niet beschikbaar/bereikbaar van
week 26 t/m week 29. Heeft u de auto hier staan, graag deze uiterlijk zondag 26 juni
verplaatsen naar een andere parkeerplaats (Polakstraat).
• De parkeerplaatsen bij de hoofdingang zijn niet beschikbaar/bereikbaar in
bovengenoemde weken. Wel is de hoofdingang bereikbaar met de fiets of lopend en
voor de hulpdiensten. De taxibus kan blijven staan.
Looyershof:
Aan de kant van Looyershof worden werkzaamheden verricht op het pad naar de
hoofdingang.
• De hoofdingang Looyershof is in de weken 26 t/m 29 niet beschikbaar/bereikbaar.
• Looyershof is bereikbaar via de hoofdingang van ’t Dijkhuis. De voordeur van ’t
Dijkhuis is elke dag open tot 20.00 uur. Na deze tijd kan er aangebeld worden en zal de
zorg de deur voor u openen. Via het tussengangetje tussen ’t Dijkhuis en Looyershof kunt
u naar uw woning (langs de receptie).
• De stroom zal er in week 28-29 afgaan (ongeveer 2 uur). Voor die tijd zullen we u
informeren over de exacte datum/tijd.
Hulsinck:
•
•

De hoofdingang van het Hulsinck blijft bereikbaar voor de bewoners.
De stroom zal er in week 28-29 afgaan (ongeveer 2 uur). Voor die tijd zullen we u
informeren over de exacte datum/tijd.
Medewerkers:
•

De binnen parkeerplaats (onder het brugje door) is niet beschikbaar/bereikbaar van
week 26 t/m week 29.
• Het straatje vanaf de Polakstraat naar de achterzijde van ’t Dijkhuis is deze weken
niet beschikbaar. Wel blijft er een smalle doorgang, zodat de wasserij er met de
containers langs kan. Graag zoveel mogelijk gebruik maken van de hoofdingang.
• De taxi’s voor het brengen/halen van de deelnemers van de externe dagbesteding:
De deelnemers laten uitstappen en begeleiden vanaf de Polakstraat.
• Tijdelijk de wascontainers onder het afdakje zetten naast de afvalpers. De wasserij
(Springendal) kan de containers daar vandaan halen en de vrachtwagen laten staan aan
de Polakstraat).
De ondergrondse container is niet bereikbaar. Graag deze in week 25 laten ledigen.
• Renewi kan de andere containers wel ledigen. De vuilniswagen kan aan de
Polakstraat staan en van daaruit kunnen de containers worden opgehaald.
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•

De parkeerplaatsen bij de hoofdingang zijn niet beschikbaar/bereikbaar in
bovengenoemde weken. De hoofdingang is bereikbaar met de fiets of lopend en voor de
hulpdiensten.
• De fietsenstalling wordt afgebroken. Tijdens deze werkzaamheden kun je de fiets bij
de hoofdingang van ’t Dijkhuis zetten (omdat de parkeerplaats verder niet wordt
gebruikt). Let er wel op dat de ingang bereikbaar is voor de hulpdiensten.
• De rookruimte is door de ontmanteling van de fietsenstalling verdwenen. Tijdelijk
mag er gerookt worden onder de overkapping naast de garagebox waar de pers staat.
• Op het Hulsinck en Looyershof gaat in week 28-29 de stroom er enkele uren af. Voor
die tijd worden de bewoners en medewerkers hierover geïnformeerd.
• De BHV verzamelplek aan de achterzijde (personeelsingang) vervalt tijdelijk. De
verzamelplek aan de voorzijde blijft in gebruik.

Met vriendelijke groet,

Rosa van Oldeniel-Huis in ’t Veld
Projectcoördinator Huisvesting en Facilitair

