
Het is een tijd stil geweest rondom ons 
bouwproject, maar dat betekent geenszins dat we 
stil gezeten hebben. Integendeel ! Er is de laatste 
maanden heel veel werk verzet en dat heeft 
verheugend resultaat opgeleverd.

De bouwaanvraag heeft inmiddels geleid tot 7 
bouwvergunningen die offi cieel zijn afgegeven door 
de gemeente Delft. Na een zoektocht van ruim een 
half jaar naar een geschikte aannemer, hebben we 
op 9 november, tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in Hotel de Plataan, de contracten met de aannemer 
getekend. En op 19 november ontvingen wij het 
bericht van de gemeente Delft dat op zeer korte 
termijn de percelen grond aan ons geleverd zullen 
worden.

Al met al heel veel goed nieuws voor ons en dat 
betekent dat de bouw nu ook steeds dichter bij komt. 
Een uitstekend moment om u als omwonenden 
van ons project, te informeren over alles wat er de 
komende maanden te gebeuren staat.
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Voordat er echt gebouwd gaat worden, moet er 
door onze architecten maar ook door de aannemer 
nog een hoop voorwerk gedaan worden. De 
architect gaat zich toeleggen op heel gedetailleerde 
werktekeningen waarop de werklieden tijdens 
de bouw alle details kunnen terugvinden: ieder 
stopcontact en lichtpunt staat aangegeven, maar 
ook de stapeling van de bakstenen rondom kozijnen 
en nabij dakranden wordt uitgezocht net als bv. de 
exacte niveaus van de afgewerkte vloeren.
De aannemer moet het werk gaan plannen, 
materialen gaan bestellen en nadenken over de 
logistiek op de bouwplaats.

Van een aantal omwonenden hebben wij mailtjes 
ontvangen, waarin de zorg over mogelijke 
schade aan de bestaande woningen in de buurt 
wordt uitgesproken. Vanzelfsprekend is dit bij de 
onderhandelingen met de aannemer aan de orde 
geweest. Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor een 
trillingsvrij funderingssysteem. 

Om u als buurtbewoners de gelegenheid te geven om 
kennis te maken met ons, de nieuwe buurtbewoners, 
en met de vertegenwoordigers van de aannemer, 
zal op 14 januari een inloopavond georganiseerd 
worden. Tijdens deze avond zijn de defi nitieve 
bouwtekeningen te bekijken en zijn er monsters te 
zien van bakstenen, dakpannen en kleurstalen van 
het schilderwerk. Tevens is er volop gelegenheid om 
uw belangstellende, maar ook kritische opmerkingen 
en vragen te uiten. 
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De inloopavond voor de buurt zal plaatsvinden op: 

Maandag 14 januari van 19.30 - 21 uur 

in het buurthuis op de Rotterdamseweg 51

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de inloopavond 
bij te wonen, dan kunt u onze website bekijken               
www.kvmtromp.nl

en vragen/opmerkingen mailen naar 

info@kvmtromp.nl

We hopen U in januari te ontmoeten om samen 
met de buurt de aftrap voor ons bouwproject te 
beklinken. 

Vriendelijke groeten,

Toekomstige bewoners nieuwbouw Maerten 
Trompstraat

Kavel 1 Floor Zegwaard en Carina de Walle
Kavel 2 Niklaas van Hylckama Vlieg, Hanna van   
   Solinge, Marte en Pim
Kavel 3 Michel Hendriks, Charlotte Leenaers, Nina,  
   Job en Isabel
Kavel 4 Rick Poppelier en Cynthia Schrama
Kavel 5 Joost van Cappellen en Sietske van Pesch
Kavel 6 Pieter Booms, Carla Booms, Elise en Emily
Kavel 7 Han Visser, Corianne Visser-De Vries,   
   Boris, Sam en Cos.


