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Dit is het laatste maandelijks nieuwsbericht van Heijmans met een update van de
komende werkzaamheden.
Bouwwerkzaamheden februari 2017
De bouwwerkzaamheden zijn afrondende werkzaamheden voor de oplevering.
- Laatste kleine werkzaamheden in het landschap en in het gebouw,
- Testen en het in bedrijfstellen van de installaties,
- Integrale eindtest met opdrachtgever en gebruiker, en
- Beveiliging scan, hiervoor dient het gebouw leeg te zijn.
Deze werkzaamheden vinden aan de binnenzijde van het gebouw plaats en zijn daarbij minder
belastend voor de omgeving. Ook het transport is ook afgenomen.
Zaterdag 11 februari van 09.00 uur tot 13.30 uur gaan we de geluiddichtheid van de gevel testen.
Voor een juiste meting wordt een luidspreker gericht op de noordwest- en zuidwestzijde van de
gevel. Deze meting gaat in de middag plaatsvinden en geeft een verhoogde geluidsproductie. Dit
kan als hinderlijk worden ervaren.

Positie van de luidsprekers

Bereikbaarheid contactgegevens Heijmans
Per 13 maart 2017 zijn de communicatiemiddelen van Heijmans niet meer bereikbaar voor vragen,
opmerkingen en suggesties. Dit betekent dat het e-mailadres eurojust@heijmans.nl alsmede de
telefoonnummers 073-543 60 50 en 073-543 66 66 niet meer beschikbaar zijn. De laatste
mogelijkheid voor het Heijmans’ wekelijks spreekuur is op woensdagmiddag 8 maart 2017 van
14.00-15.00.
Inhuisperiode Eurojust
Per 13 maart 2017 zal Eurojust beginnen met het inhuizen van het gebouw. Gedurende deze
periode die ongeveer tot eind juni zal duren, zullen leveringen plaatsvinden van kantoormeubilair en
restaurantmeubilair via de leveranciersingang. Voor vragen en opmerkingen hierover kunt u terecht
bij Eurojust. U kunt contact opnemen met het Eurojust Project Bureau via e-mailadres
projectbureau@eurojust.europa.eu of via telefoonnummer 070-412 5700 tijdens kantooruren.
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Suggesties en informatie
Informatie/contact
Wij horen graag uw vragen, opmerkingen en suggesties. Met specifieke vragen over bouwplanning
en werkwijze kunt u tot 13 maart 2017 terecht bij Heijmans, te bereiken via de mail
(eurojust@heijmans.nl) en telefonisch (kantooruren: 073 543 60 50 / spoedeisend buiten
kantooruren: 073 543 66 66).
U bent ook van harte welkom Heijmans’ wekelijks spreekuur op woensdagmiddag van 14.00-15.00,
aanmelden: Eurojust@heijmans.nl.
Vragen van meer algemene aard kunt u richten aan postbusnieuwbouw.eurojust@rijksoverheid.nl.
via het contactformulier op de website www.nieuwbouweurojust.nl.
Gemeente Den Haag, Rijksoverheid, Heijmans en Eurojust werken samen aan New Premises
Eurojust.

