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Geachte omwonenden, gebouweigenaren en gebruikers van gebouwen rondom de locatie Deken van 
Somerenstraat 2 t/m 6 te Eindhoven en het toekomstige project Nieuw Bergen. 
 
Start sloopwerkzaamheden 
Met deze brief informeren wij u dat wij in week 27 gaan starten met de voorbereidende sloopwerkzaamheden 
en vanaf week 32 met het machinaal slopen van de gebouwen aan de Deken van Somerenstraat 2 t/m 6. Dit 
doen wij in opdracht van SDK Vastgoed en de gemeente Eindhoven ter voorbereiding op de realisatie van het 
project Nieuw Bergen. We gaan er ons uiterste best voor doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.   
 
Digitale informatieavond 
Voor nadere informatie en mogelijkheid tot vragen starten we met een digitale informatieavond op maandag 
19 juli om 20.00 uur. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden via info@nieuwbergen.com. U 
ontvangt dan van ons per mail een uitnodiging om digitaal aan deze vergadering deel te nemen.  
 
Inloopuur 
Daarnaast kunt u gebruik maken van een 2-wekelijkse inloopmiddag iedere woensdag in de even weken op de 
projectlocatie van 15:00 tot 16:00 uur. Hiervoor kunt u zich uiterlijk dinsdags voorafgaande aan het inloopuur 
aanmelden per e-mail op: sloopdekenvansomerenstraat@heezenbv.nl , zodat onze uitvoerder tijd voor u kan 
reserveren.  
 

PLANNING  
 

werkzaamheden vinden plaats tussen 
07.00 uur en 18.00 uur 

Asbestsanering en leegstrippen Deken van Somerenstraat 2-4 Week 27 t/m week 33 

Machinale sloop Deken van Somerenstraat 4 Week 32 t/m week 36  

Machinale sloop Deken van Somerenstraat 2 Week 34 t/m week 39 

Afvoeren vrijkomende bouwmaterialen (doorlopend) Week 27 t/m week 39 

Start inpandig sloopwerk Deken van Somerenstraat 6 Week 39 

 
Gedurende de sloopwerkzaamheden zal de planning indien nodig aangepast worden en gecommuniceerd. 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
Met vriendelijke groet,  
Namens het projectteam   

Aan de omwonenden, gebouweigenaren en 
gebruikers van gebouwen rondom de locatie 
Deken van Somerenstraat 2 t/m 6 te Eindhoven  
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