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Geachte omwonenden en overige geïnteresseerden, 
 
De bouw van Uptown is bijna gereed. Aan de buitengevel maken we de laatste dingen gereed en 
binnen zijn wij al druk bezig met de vooroplevering met Bouwinvest voor de huurwoningen.  

De “Nuts” (water, elektra, stadsverwarming, etc.) 
schieten al hard op en zijn zo goed als gereed. Aan 
de buitenzijde zijn we daarom ook begonnen met het 
straatwerk te herstellen. 
De woningen worden in juli overgedragen aan de 
bewoners en daarmee is het project opgeleverd voor 
de vakantie.  
 
Voortgang:  
Nu wij meer naar de oplevering gaan zullen wij als Stebru nog een keer voor overlast gaan zorgen 
voor de omliggende omwonende. Dit omdat door de bouwwerkzaamheden de afgelopen 2 jaar de 
straat en het stuk straat wat wij als bouwplaats hebben gebruikt veel te leiden heeft gehad. 
Wij gaan de bestrating in overleg met de gemeente opnieuw straten. Conform het inrichtingsplan dat 
de gemeente heeft gemaakt. Wij zijn reeds 
gestart in de Jufferhof aan de achterzijde 
van Uptown met de bestrating. De 
verwachting is dat wij daar eind week 24 
gereed zijn in de Jufferhof. Week 25 
starten wij dan ook met de Jufferstraat hier 
zal dan de meeste overlast van ontstaan 
en zijn wij ongeveer 2 weken bezig. Hier 
pakken we de weg aan en de stoep tegen 
Uptown en de gehele bouwplaats. Aan de 
weg ontsluiten 2 parkeergarages wij zullen 
proberen de overlast te beperken en te 
zorgen dat u altijd ofwel linksom anders 
rechtsom de garage kunt betreden en 
verlaten. Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast veroorzaken en vragen uw medewerking 
om het zo vloeiend als mogelijk te laten verlopen. Het eindresultaat is dat de Jufferstraat weer netjes 
is en een mooi gebouw rijker. 
 
Hiermee komt ook onze berichtgeving via dit informatiebulletin ten einde en bedanken wij u voor het 
geduld en medewerking in de afgelopen 2 jaar.  
  
Tot zover dit vijftiende informatiebulletin. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen 
naar uptown@stebru.nl.   
 
Met vriendelijke groet,  
het projectteam van Up:Town. 
Contactpersoon: Dirk Hofman (hoofduitvoerder)  

 


