
 

          

Beste bewoners,  
 
Vanaf eind augustus start aannemer VIOS met de ombouw van het kantoor aan de Parklaan. In het kantoor 
komen negen woningen. De gemeente heeft de vergunning verleend. Meer informatie vindt u op 
www.eigenhaard.nl/parklaan. 
 
Aannemer VIOS Bouw Amsterdam BV  
VIOS Bouw Amsterdam BV gaat voor Eigen Haard aan de slag. VIOS is gespecialiseerd in (binnenstedelijke) 
renovatieprojecten, groot- en planmatig onderhoud, dagelijks- en service onderhoud, etc.  VIOS coördineert en 
voert de projecten uit met eigen mensen en gecertificeerde onderaannemers.  
 
De werkzaamheden en de planning 
Om de nieuwe woningen in het kantoor te bouwen voeren we de volgende werkzaamheden uit 
 

Planning Werkzaamheden 

Vanaf 16 augustus 2021 Inrichten bouwplaats 

Augustus - september Slopen en afvoeren van plafonds, binnenwanden, installaties, gevelkozijnen 
en buitenstucwerk; 

Oktober     – November  Werkzaamheden aan de daken en gevels; 

Oktober     – December Binnenvloeren, –wanden, –plafonds en installaties; 

December – Februari Afbouwwerkzaamheden en plaatsen 27 zonnepanelen; 

December – Januari   Nieuwe aansluitingen, water, gas, elektra, riool, telefoon etc; 

Maart 2022 Oplevering woningen; 

 
Kleur van het gebouw 
Een paar maanden geleden vroegen we u naar uw voorkeur voor het gebouw. U had de keuze uit donkerblauw 
en een lichtere tint. U koos voor donkerblauw. Uit nader onderzoek blijkt echter dat de kleur te donker is. Het 
gebouw warmt daarom te snel op. We kiezen daarom toch voor een iets meer blauwgrijze kleur. Dat blijft een 
kleur met een mooie uitstraling die past bij het gebouw en de omgeving.  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.eigenhaard.nl/parklaan


 

          

Voorkomen overlast 
Wij besteden extra zorg aan de werkzaamheden in uw buurt. We doen ons best maar helaas kunnen we 
overlast tijdens de bouw nooit helemaal voorkomen. Er is bijvoorbeeld extra verkeer van medewerkers en 
leveranciers. Ook kunt u op momenten geluidsoverlast ervaren tijdens de bouw. De werktijden zijn over het 
algemeen van 7:00 uur tot 16:00 uur. De aanvoer van materiaal en materieel is vooral ’s ochtends vroeg.  
 

 
Een veilige bouwplaats en omgeving  
De werkzaamheden vinden vooral plaats in en 
rondom Parklaan 26a en 27. De bouwplaats zetten 
we af met hekken (zie groene lijn op kaart). Voor 
opslag van containers en materialen maken we in 
overleg met de gemeente gebruik maken van enkele 
aan de Parklaan gelegen parkeerplaatsen. 
 
Via de eenrichtingsweg, Parklaan, Seringenpark, 
Sportlaan vinden de transporten van 
bouwmaterialen plaats.  Bij laden en lossen 
gebruiken we deels de brede stoep zodat het verkeer 
weinig hinder heeft.    
 
 

 
Vragen of klachten  

• Heeft u tijdens de bouw vragen of klachten dan kunt u VIOS bereiken via 020– 6373 783 of  
infoamsterdam@vios-bouw.nl.  

• Bij calamiteiten na reguliere werktijden is VIOS bereikbaar via 06-5477 6623                    

• Uw contactpersonen bij VIOS zijn Bart Halma en Patrick van der Wurff  
 
 
We hopen dat deze informatie duidelijk is en wensen u een mooie zomer.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Eigen Haard            
VIOS Bouw Amsterdam BV   
 
 
 
Jos Witjes        Menno de Kloet   
Projectontwikkelaar nieuwbouw – transformatie   VIOS Bouw Amsterdam BV  
Eigen Haard 
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