
Werk aan
dewi nkel.
We gaan verbouweÍl .

Beste buren,

Onze Albert Heijn aan de Dreef 2 in Bruinisse wordtverbouwd. Daardoorzijn wevanaf
donderdag 5 maart 2020 druk met verschittende werkzaamheden. De winket zat dan vanaf
17:00 uur tijdetijk de deuren stuiten en worden teeggeruimd.

Van donderdag 5 maart 2020 tot en met 18 maart 2020 kan de verbouwing helaas enige
overtast veroozaken, waaryoor alvast onze excuses. Zo kan het in de buurt van onze
winkeldrukker dan normaalzijndoorvrachtwagens, die ladingen af- en aanvoeren. De
parkeermogelijkheden zutlen daardoor soms beperkter zijn. Ook kan er enige
geluidsoverlastzijn. Uiteraarddoenwe er alles aan om eventuele overlast tevoorkomen.

Dlt zfn
a

de werkzaamheden:
Donderdag 5 maart Zril) tussen 07:00 uurtotO0:00 uur: plaatsing ketenparkop
de parkeerptaats en leegruimen van de winkel. Hiervoor vinden veel transporten
plaats gedurende de dag.

Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart AtrD tussen O7:00 uren 2í :00 uur: demontage van
de winkel en afvoer materiaat (wanden, plafonds en koetingen). Hiervoor zal een
mobiete kraan worden gebruikt in een aígesloten .werkgebied. Dit betreft het
gebied van de tosplaats en een deel van het parkeerterrein van de winkel.
ZondagS maart 2020: egalisatiewerkzaamheden vandewinkelvloertussen
07:fl) uuren íó:00uur."
,ilaandag9 tot en met vrlJdag 13 maart 2020 tussen O7:00 uuren í9:00 uur:
levering van winkelinventaris en bouwwerkzaamheden.
Zaterdag Í4 maart 2020 van 05:00 uur tot 16:00 uur: levering van winkelsteltingen.

Vragen overdeverbouwing? Loop tangs bij onze bouwmanager Nico Havikofstuureen
maittje naar: nicohavik@havik-om.n[.

Tijdensde bouwwerkzaamheden isereen hoofduitvoerder aanwezigen daarnaast isereen
bewaker aanwezig. Op die manierzorgen we ervoor dat er altijd iemand is ats

aanspreekpunt tijdens de verbouwingperiode. Op woensdag í 8 maart 220 is iedereen
vanaf 14;30 uurweervan harte welkom in onze vemieuwde winketsl

Namens alle col[ega's van Market Plaza Bruinisse,

Nico Havik, Bouwmanager

'Voor de vtoerwerlcaamheden op zondag is toestemming verschaít door de gemeente Schouwen-Duiveland.
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Market Plaza, Dreef 2, Bruinisse



Routewijzer:

Op onderstaande kaart kunt u zien wetke wegen afgesloten zijn. Ook is aangegeven welke
wegen en parkeerplaatsen open btijven gedurende de sluitingsperiode (van 5 maart 2020 tot en
met 18 maart 2020) van Market Ptaza:

Legenda:

I = Toeganketijke weg

t = Afgestoten weg

I = ParkeerPtaats
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