Hobbema

Het laatste nieuws over het landmark op het Hobbemaplein

Aanbesteding landmark gestart
Dit voorjaar maakten we het definitieve
ontwerp voor het landmark bekend.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan
de veiligheid en bereikbaarheid tijdens de
werkzaamheden. Nu alle aanbestedingsstukken
gereed zijn, kan er een aannemer gezocht worden.
Zo’n uniek landmark laat je natuurlijk niet door
de eerste de beste bouwen. De gemeente neemt
daarom goed de tijd om een geschikte aannemer
te vinden die het landmark binnen budget kan
realiseren. We lopen daardoor wel iets vertraging op.
Tijdens de informatieavond in november stellen we
de aannemer graag aan u voor. Lees er meer over in
deze muurkrant. Meer weten over de achtergrond
van het landmark? Kijk op www.haagsveen.info

2019
SEPTEMB ER
Start selectie
aannemer

Informatiebijeenkomst in
de Vaillant

visualisatie vogelvlucht

N OV E M B ER
Informatiebijeenkomst
in De Vaillant

Extra aandacht
voor bomen
Alle bomen op het Hobbemaplein blijven behouden. Voor de zomer is er
wel een boom verplaatst naar een ander deel van het plein. De gemeente
doet er alles aan om de bomen tijdens de werkzaamheden te beschermen.
Zo plaatsen we bijvoorbeeld speciale boomkratten en waterdoorlatende
matten om de wortels gezond te houden. En dat allemaal onder toezicht
van een zogeheten ‘treeworker’.

2020
B E GI N
Start
werkzaamheden

VO OR JA A R
Oplevering
landmark

Meer weten over de werkzaamheden op het Hobbemaplein?
Kom 27 november dan naar de Vaillant. Vanaf 18.30 uur vertellen we
over de bereikbaarheid en veiligheid tijdens de werkzaamheden, stellen
we de aannemer aan u voor en staan we stil bij de invulling van het
groen. Uiteraard zorgen we weer voor wat te eten. Aanmelden voor deze
avond kan via hobbemaplein@perron14.nl

Wist je dat...

….er een watertappunt van Dunea komt op het Hobbemaplein? Als u
volgende zomer dus verkoeling zoekt in de schaduw van de bomen op het
plein, kunt u meteen een verfrissend glaasje Haags drinkwater tappen!

Vragen?

Heeft u vragen over het ontwerp
van het
landmark of de planning van
visualisatie
plantsoen
de werkzaamheden? Stuur dan een mail naar hobbemaplein@perron14.nl
Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

