Multifunctioneel Cluster 3b4
Bouwfase

Nieuwsbrief 6, juni 2016

Mertens Bouwbedrijf uit Weert en de combinatie van installateurs KIN/ITN/KaWeBe gaan
in opdracht van de gemeente Renkum het nieuwe Multifunctionele Centrum aan de Hogenkampseweg in Renkum bouwen. Na het slopen van de tennishal gaat de bouw nu dus echt
van start!

Op donderdag 12 mei is de realisatiefase offici-

mers zijn ongeveer een jaar bezig met de bouw

eel van start gegaan met de ondertekening van

van het MFC. De oplevering van het nieuwe MFC

een overeenkomst tussen de gemeente Renkum

staat dan ook gepland voor juni 2017.

en de aannemers. In de afgelopen maanden zijn
er al sloopwerkzaamheden verricht.

Mertens Bouwbedrijf hecht grote waarde aan
een goede band met u als omwonende(n). Ver-

De laatste sloopwerkzaamheden worden in de

derop in deze nieuwsbrief leest u waar u terecht

week van 9 juni afgerond. In dezelfde week

kunt met opmerkingen, vragen en klachten.

wordt gestart met het grondwerk, zoals het uitgraven van het bouwterrein, voor aanvang van
de feitelijke bouwwerkzaamheden. De aanne-

Routes bouwverkeer en inrichting bouwterrein
De bouwplaats wordt ingericht achter de huidige sporthal aan de Mr. Van Damweg. Het bouwverkeer
gaat via onderstaande route.

Volg de bouw

Buitenruimte

U kunt De bouwwerkzaamheden volgen via een

Na de zomer gaan wij de buitenruimte aanbe-

webcam die is geïnstalleerd op het terrein. Kijk

steden. De aannemer die dit werk gaat uitvoe-

hiervoor op de website www.mertens-weert.nl.

ren is eind 2016 bekend. De realisatie van de

In sport- en cultureel centrum De Rijnkom ko-

buitenruimte gaat deels gelijktijdig op met de

men binnenkort impressies van het nieuwe MFC

bouw van het MFC. Een deel wordt nog gereali-

3b4 te hangen en wordt gekeken of het mogelijk

seerd na oplevering.

is om de maquette te plaatsen. Ook vindt u informatie op www.renkum.nl/mfc3b4.

Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur wordt deze maand for-

Tips, vragen of klachten?

meel opgericht. Onder leiding van het stich-

Het kan zijn dat u door de bouwwerkzaamheden

tingsbestuur wordt gewerkt aan een beheer- en

overlast ervaart. Dit is helaas onvermijdelijk,

exploitatieplan. In dit plan wordt onder andere

maar de aannemers doen er alles aan om dit tot

de hele organisatiestructuur beschreven, waar-

een minimum te beperken. Voor eventuele tips,

onder de rol van de gebruikers (platform). Het

vragen of klachten over de bouwwerkzaamhe-

concept plan is gereed en wordt binnenkort

den is Mertens Bouwbedrijf tijdens kantooruren

vastgesteld.

bereikbaar op (0495) 579 710 of mail naar:
info@mertens-weert.nl.
Heeft u andere vragen of opmerkingen? Mail
dan naar mfc3b4@renkum.nl.

