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Geachte bewoners en ondernemers van Zunderdorp, 
 
Begin maart 2021 starten de werkzaamheden aan de kerktoren van Zunderdorp. De 
werkzaamheden, waaronder het verwijderen van de voegen, geven geluidsoverlast.  
 
Wat gaat er gebeuren? 
De voegen van de binnen- en de buitengevel van de kerktoren worden verwijderd. Deze 
werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 uur en 16.00 uur en starten in de eerste 
week van maart 2021 en eindigen eind april 2021. Daarna worden nieuwe voegen aangebracht, het 
houtwerk geschilderd en het lood hersteld. Wij verwachten in juli 2021 alle werkzaamheden aan de 
toren af te ronden.   
 
Geluidsoverlast 
Veel bewoners van Zunderdorp zijn in deze periode door de coronamaatregelen thuis of werken 
thuis. Daarom doen wij het maximale om de geluidsoverlast tot het minimum terug te brengen en 
vragen uw begrip voor de geluidsoverlast die met deze werkzaamheden samengaan. 
 
Coronamaatregelen 
Het Rijk en de bouwsector hebben het protocol 'Samen veilig doorwerken' vastgesteld om ervoor 
te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen en de medewerkers veilig kunnen werken. Het 
protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, 
brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Het protocol kunt u vinden op 
de website van Bouwend Nederland (bouwendnederland.nl). 
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Vragen en opmerkingen 
Heeft u klachten en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Rian Durieux van Burgy 
Bouwbedrijf. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 071 – 532 24 05. Heeft u vragen over het 
project, dan kunt u contact opnemen met Sandra Schuurman Hess, assetmanager Gemeentelijk 
Vastgoed. 

Met vriendelijke groet, 

 

Sandra Schuurman Hess 
Assetmanager Gemeentelijk Vastgoed 


