Beste bewoners van de Waaijenbergstraat, Laarakkerstraat en
Fransbaantje,
Wij willen u weer informeren over de bouwactiviteiten voor de windmolen
Waaijenberg.
Afgelopen weken zijn er weer de nodige werkzaamheden klaar gekomen.
Heiwerkzaamheden, werkvloerstorten, koppensnellen het plaatsen van de ankerkooi.
In bijlage enkele foto`s van deze werkzaamheden
De volgende fase is het vlechtwerk voor de fundering en het plaatsen van het
inkoopstation. Waarna begin april de fundering gestort kan worden. Hier wilen wij
even de aandacht op vestigen.
Eerste zaterdag van de maand 2 april hebben we weer de gebruikelijke openstelling
van onze bouwsite. Dan is het vlechtwerk van de fundering nagenoeg klaar en is het
spectaculair om te zien hoe dat in elkaar zit en vooral wat er in verwerkt wordt. Dus
voor wie interesse heeft vooral even komen kijken.
Donderdag 7 april wordt deze fundering volgestort. Dat zal dus een drukke dag zijn .
Wij gaan op die dag enkele verkeersregelaars inhuren om een en ander soepel te laten
verlopen.
Vrijdag 8 april wordt het inkoopstation geplaats. Dat is een breed transport maar het
zal geen problemen opleveren. Wij hoeven geen speciale maatregelen te treffen want
het is een begeleid transport.
Daarna zal het geruime tijd stil zijn op de site tot het moment dat de
molenonderdelen aangevoerd worden. Het staat nog steeds niet vast wanneer en via
welke route dit gaat gebeuren. Het staat gepland eind mei begin juni en voor de
aanvoer hebben we 2 opties n.l. via de “België-route” of via “Waaijenberg-route”.
Als het via de “Waaijenberg-route “ gaat is dit ook weer een bezienswaardigheid.
Tegen die tijd worden jullie ook weer op de hoogte gehouden.
Hiermee i.v.m. willen we vragen of er nog interesse bestaat om weer een zelfde avond
te organiseren als afgelopen 16 februari. Wij zouden dan graag signalen uit de buurt
krijgen dat er werkelijk interesse is in zo`n avond. Als dat zo is willen we dat doen kort
voorafgaande aan de aanvoer van de molen. Wij kunnen ons voorstellen dat aanvoer
via de “Belgiëroute” minder interessant is voor de omgeving maar neemt niet weg dat
we eventueel nog wel een infoavond willen organiseren. We horen het graag (op tijd).
Wij willen graag nogmaals aandacht vragen voor ons gedeelte op de website van
Hazeldonk-West gekregen omdat ook daar alle info te lezen is.
Molen Waaijenberg (windparkhazeldonk-west.nl)
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