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Bewoners omgeving  
Mr. Heemskerkstraat 26-64 

 

 

 
 

 VE EN E N DA A L  : 3 oktober 2022 

 CON TA C TP ER S O ON  : Bernie Kater  

 B ET R EF T  : Start sloop deelgebied 1 Mr. Heemskerkstraat 26-64 

 
 
Beste bewoner(s), 
 
Maandag 24 oktober starten we met de sloop van de twintig woningen aan de  
Mr. Heemskerkstraat 26-64 in het Franse Gat (deelgebied 1, deelplan Zuid). 

In deze brief leest u wie de sloop uitvoert en hoe zij u informeren. Ook de route van het 
sloopverkeer staat in deze brief.  
 
BMG voert het werk uit 
BMG Grond- en Sloopservice voert de sloop in opdracht van Veenvesters uit. Zij beginnen 
met de werkzaamheden op maandag 24 oktober. Eind januari 2023 is de sloop klaar. 
Uiterlijk een week voor de start, ontvangt u van BMG een flyer met informatie 

over de uitvoering van het werk, de veiligheidsmaatregelen die zij nemen en gegevens van 

de contactpersonen. Ook komt er een informatiepagina op hun website.  
 
Route sloopverkeer 
De route voor het sloopverkeer bepaalden we samen met de gemeente en het sloopbedrijf. 
Daarbij is rekening gehouden dat vrachtwagens een zo kort mogelijke weg door de wijk 
rijden. Dagelijks halen twee vrachtwagens sloopmateriaal op van het sloopterrein. Behalve 

eind januari, dan is dat vaker. 
 
De route tijdens de sloop is (periode oktober 2022- eind januari 2023):  
Vanaf Rondweg-West: Dr. Slotemaker de Bruïnestraat – Mr. Heemskerkstraat – inrit/uitrit 
sloopterrein tussen Mr. Heemskerkstraat 36 en 38 – Mr. Heemskerkstraat - Dr. Slotemaker 
de Bruïnestraat - Rondweg-West. Zie de afbeelding achter op deze brief.  

 
U heeft hinder van het sloopverkeer en andere voorbereidende werkzaamheden, dat 
kunnen we niet vermijden. De medewerkers van het sloopbedrijf doen hun best om de 
overlast zoveel mogelijk te beperken. De vrachtwagenchauffeurs rijden niet harder dan 

stapvoets door de wijk en buiten de spitstijden.  
 
Voorbereidende werkzaamheden 

In de week van 10 oktober verwijderen Vitens en KPN kabels en leidingen. Het is mogelijk 
dat u hiervan enige overlast heeft.  
  



 

  

Veenvesters | Boompjesgoed 20 | Postbus 91 | 3900 AB, Veenendaal  

                           T 0318 55 79 11 | info@veenvesters.nl | www.veenvesters.nl 

 

Uitnodiging startmoment 
De sloop van de huizen betekent afscheid van de buurt zoals die was. En, de start van de 
bouw een nieuwe buurt met eigentijdse, energiezuinige woningen. Bij dit moment willen 

we graag stilstaan, samen met u en andere (oud)-bewoners op maandagmiddag 24 
oktober. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort. 
 
Vragen 
Heeft u vragen, stel ze gerust aan mij. Ik ben telefonisch bereikbaar op 0318 – 55 79 58. 
Of stuur een mail naar hetfransegat@veenvesters.nl. Ook bent u van harte welkom in het 
Wijkhuis, W.C. Beeremansstraat 2, tijdens de spreekuren op maandag en donderdag van 

14.30 – 16.30 uur en vrijdag van 09.00 – 11.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet 

 
Bernie Kater, 
Gebiedsregisseur 
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