
Nieuwsbrief februari 2020

Bloemenplein

Opruimdag
In december organiseerden we een eerste 
opruimdag voor het Bloemenplein. We plaatsten 
een container waarin bewoners hun overtollige 
huisraad en afval mochten weggooien. En daar 
heeft u goed gebruik van gemaakt. De dag was 
een groot succes en de volle container is 
dezelfde dag nog afgevoerd.

Het verbeteren van uw woning is altijd een goed 
moment voor een grote schoonmaak. Daarom 
organiseren we op zaterdag 27 februari nog  
een opruimdag. 

U kunt uw overbodige spullen tussen 10.00 -  
12.00 uur in de container kwijt die aan het 
Bloemenplein staat.

De volgende zaken mogen niet in de container: 
asbesthoudend materiaal, golfplaten, auto-
banden, dakafval, chemisch afval, matrassen, 
elektrische apparaten, accu’s, organisch afval, 
restafval en glas in de container kwijt. Houdt u 
daar rekening mee?

Aangescherpte coronamaatregelen
Onlangs zijn de maatregelen rondom corona vanuit 
de overheid verder aangescherpt. Voor ‘thuis en 
Caspar de Haan betekent dit dat we persoonlijk 
contact zoveel mogelijk vermijden. Daarom hebben 
we vooral telefonisch contact met u. De (buiten)
werkzaamheden kunnen, conform landelijke regels, 
veilige en verantwoord doorgaan. Uiteraard houden 
wij ons wel altijd aan de richtlijnen van het RIVM. 
Onze medewerkers houden afstand en dragen een 
mondkapje. We vragen u om ook rekening met 
onze medewerkers te houden. Geef hun de ruimte, 
volg hun adviezen en draag een mondkapje als 
u hen iets wilt vragen. Voor meer informatie zie  
www.contactloosrenoveren.nl.

Beste buurtbewoner,

Via deze nieuwsbrief geven we u graag een update over het project aan het Bloemenplein.  

(foto beschikbaar?)



Hoofdvestiging

Kronehoefstraat 83
Eindhoven 

Postadres

Postbus 787
5600 AT Eindhoven

(040) 24 99 999

Planning
Inmiddels staan de steigers tegen de meeste 
woningen. Als dat bij uw woning zo is, dan heeft  
u van ons ook een veiligheidshelm ontvangen. 
Voor uw eigen veiligheid vragen we u deze ook te 
gebruiken als u uw huis in- of uitgaat. In februari 
starten we met het vervangen van de kozijnen. 
U krijgt van ons bericht zodra uw woning aan 
de beurt is. 

Spreekuur
U bent van harte welkom om al uw vragen aan 
ons voor te leggen. We hebben daarvoor een 
spreekuur gepland. Iedere dinsdag tussen 15.00 -  
17.00 uur is Irene aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. Vanwege corona werken we 
voorlopig alleen op afspraak. Irene is te bereiken 
via telefoonnummer 06 21 58 3600 of via 
bloemenplein@caspardehaan.nl 

Overlast kantoorpand aan de Leostraat 
Het is u vast niet ontgaan dat er hard gewerkt wordt 
aan ‘het kantoor’ aan de Leostraat. We zijn gestart 
met de sloopwerkzaamheden en binnenkort begint 
de opbouw van 20 studio’s.

We proberen de overlast zo veel mogelijk te 
beperken, maar kunnen niet garanderen dat u 
geen last/hinder heeft van de werkzaamheden. 
Onze excuses daarvoor.  

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
nog vragen hebben, dan horen we dat uiteraard 
graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer  
XXX XXX XXXX.

Met hartelijke groet,

Projectteam Bloemenplein

(foto beschikbaar?)


