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Aan de buren van Westerholm 

Haren, 26 maart 2021 

 

Betreft: informatie over voortgang nieuwbouwplannen 

 

Beste buren van Westerholm, 

 

Zoals u heeft kunnen zien zijn de gebouwen gesloopt en is het terrein gereed gemaakt voor de 
bouw. De afgelopen 2 weken zijn alle bronnen geboord voor de warmtepompen van de 
appartementen. Komende week wordt begonnen met de verdere inrichting van de bouwplaats en 
het ontgraven van de bouwput. In week 14 beginnen we met het boren van funderingspalen, dit 
zal ongeveer 4 weken duren. Aansluitend worden de funderingsbalken gestort. Vanaf dat moment 
zijn de contouren van de nieuwbouw duidelijk zichtbaar op het terrein. Ook wordt gestart met de 
aanleg van het nieuwe riool in de groenstrook langs het bestaande gebouw. De brievenbus is 
verplaatst naar de Irenelaan.  
 
De hoofdingang van Westerholm wordt gesloten en ingaande a.s. maandag verplaatst naar het 
Westerhuys, voor de duur van de bouw. Medewerkers en bezoekers van Westerholm zullen hun 
auto parkeren in het schilgebied. We zijn nog in gesprek met de gemeente over meer 
parkeergelegenheid direct rond het Westerhuys zodat oudere bezoekers niet al te grote 
afstanden hoeven af te leggen om op bezoek te kunnen komen. Ook zal er ruimte moeten zijn 
voor medische diensten en brandweer. 
 
Het verplaatsen van de hoofdingang zal mogelijkerwijs tot overlast kunnen leiden, in het bijzonder 
voor de buren van de Westerse Drift.  Ik hoop op uw begrip hiervoor. Graag blijf ik met u in 
gesprek over alle praktische zaken die zich de komende tijd gaan voordoen. Niet altijd zal het 
mogelijk zijn om met iedere wens rekening te houden, wel leggen we graag uit om welke reden 
we tot een keuze zijn gekomen en kijken we altijd of we het nog beter op maat kunnen maken.  
 
Heeft u vragen of wilt u anderszins een reactie kenbaar maken, dan kunt u mij bereiken via de 
receptie van Westerholm of via telefoonnummer 050 5342122. Ook kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met onze projectleider Douwe Veltman middels een mail aan d.veltman@bcn-groep.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 


