Nieuwsbrief voor omwonenden
van de bouw van het
Collectiegebouw
Boijmans Van Beuningen
Rotterdam, maandag 13 februari 2017
Beste omwonenden,
U heeft van de gemeente Rotterdam op 26 januari een nieuwsbrief ontvangen waarin de start van de
bouw van het Collectiegebouw van Boijmans Van Beuningen werd aangekondigd. Op dit moment is de
gemeente bezig de grond bouwrijp te maken. In maart beginnen wij als BAM Bouw en Techniek met de
bouwplaatsinrichting, waarna we starten met de bouw.

Uitnodiging
Het is ons er alles aan gelegen om de overlast voor u zo gering mogelijk te houden en veilig te werken
voor u en onze mensen. Zoals al aangekondigd willen wij graag tijdens een informatieavond toelichten
wat we gaan doen, welke maatregelen we gaan treffen, hoe u tijdens deze bouwfase informatie kunt
vinden en waar u met vragen of opmerkingen terecht kunt. Ook zijn we benieuwd naar uw eventuele
suggesties of zorgen zodat we daar waar mogelijk op kunnen anticiperen.
Deze informatieavond is gepland op 23 februari 2017 tussen 18.00 uur en 21.00 uur in het Museum
Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20. Tijdens deze avond geven wij om 18.30 en om 19.45 uur
een identieke korte presentatie over de bouw van het Collectiegebouw. U kunt daarvoor en daarna bij
de informatiemarkt gerichte vragen stellen aan medewerkers van de gemeente Rotterdam, de architect
MVRDV, het Museum Boijmans Van Beuningen en van BAM. U hoeft dus niet de gehele tijd aanwezig te
zijn en kunt gedurende de avond binnen lopen.

Aanmelding
Om goed in te kunnen schatten hoeveel mensen we kunnen verwachten willen wij u vragen om u aan te
melden via de mail, graag onder vermelding van uw naam en met hoeveel personen u denkt te komen:
info.depot@bam.nl. Wij zullen u dan verwelkomen met een kopje koffie of thee.

Informatie:
Na deze informatieavond verwoorden we de gegeven informatie in een volgende nieuwsbrief. We
plaatsen de informatie ook op onze website die speciaal voor de bouw van het Collectiegebouw wordt
opgezet en na de informatieavond online gezet zal worden.
Met vriendelijke groet,
BAM Bouw en Techniek

