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Werkzaamheden zijn gestart
Twee weken geleden zijn de werkzaamheden
gestart in het Julianapark door de aannemer AW
Vessies uit Lisse. Vrijwel alle struiken zijn al
verwijderd, er is al veel grond afgevoerd, boom
voor de ingang omgezaagd en de eerste
contouren van het park worden al zichtbaar.
De werkzaamheden zullen in ieder geval duren
tot eind januari 2021.

De planning van het aanbrengen in de
diverse straten van een
hemelwaterafvoer staat deze week in
De Hillegommer. Begin van de
werkzaamheden is op 9 november voor
Fase 1.
Kijk op onze website bij Blog:
verkeersmaatregelen voor de gehele
planning.

Bouwen keermuur
De ruim 100 zakken met stenen die al geruime tijd in het
park staan gaan binnenkort gebruikt worden.
Zoals al eerder aangekondigd is het bouwen van de
keermuur een buurtactiviteit en we hebben jullie daar voor
nodig! In de planning van de aannemer zijn drie
weekenden vrij gehouden om als buurt de keermuur te
bouwen.

Waar hebben we jullie voor nodig
De planning en werkzaamheden zijn al volgt:
Zaterdag 14 november is de eerste zaterdag voor het
bouwen. Vanaf 11.00 uur tot ca. 15.00 uur. Vijf
groepen van 4 personen, dit ivm de Covid-19
voorschriften. De muur zal gelijmd worden. De lijm,
mengmachine en lijmbakken worden gehuurd. Stenen
worden door de aannemer in de buurt van de te
bouwen muur gezet. De aannemer maakt een
ondergrond van stampbeton waar we op gaan
bouwen. Voor mondkapjes, handschoenen wordt
gezorgd.

WE HEBBEN JULLIE HARD NODIG!
Zonder de hulp van de buurtbewoners lukt het niet.
Laat even weten dat je komt via 06-53762531 of de mail Julianaparkhillegom@gmail.com

Met groene groet,
Stichting Julianapark
julianaparkhillegom@gmail.com
facebook: Julianapark Hillegom
www.julianaparkhillegom.nl
Graag willen we alle buurtbewoners op de hoogte houden, stuur het bericht door aan je buren als deze de
informatie nog niet ontvangen. Volg ons via de website en facebook.
Zelf deze info ontvangen: een mailtje aan julianaparkhillegom@gmail.com is al voldoende.

