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Het nieuwe jaar is begonnen, een mooie
gelegenheid elkaar ‘bij te praten’ hoe het
met de bouw op de Sieradenweg gaat. Je
kunt ondertussen steeds beter zien wat
het gaat worden. Als de buitenkant klaar
is, volgt de afwerking aan de binnenkant.
Dat is het meeste werk. En dat is minder
goed te zien, maar kost wel de meeste
tijd. Hoever is de bouw in Almere?

Fundering en riolering

De bouw van de Sieradenweg verloopt
voorspoedig. Aannemer Lithos heeft in het
najaar redelijk droog weer gehad. Dat was
erg prettig voor de werkzaamheden voor de
riolering, het heien van de funderingspalen,
het storten van de fundering en leggen van
de vloeren.
Ruwbouwfase gaat voortvarend
Nadat we op 8 oktober feestelijk het
bouwbord hebben onthuld, werd nog voor
de kerstvakantie de 1e verdiepingsvloer
van het gebouw met daarin de creatieve
dagbesteding, kantoor en de 24
appartementen gestort. Ook zijn van de vijf
MVG woonblokken de begane vloeren
gelegd. En er is zelfs al met een deel van
het metselwerk begonnen. Al met al
verloopt de ruwbouwfase tot nu toe
voortvarend!

Storten werkvloeren fundering

Leggen breedplaatvloer 1e verdieping

Inrichting en inventaris
De buitenkant krijgt vorm, dan is het ook
tijd voor de binnenkant: de inrichting en
inventaris.
Hiervoor moeten nu allerlei keuzes worden
gemaakt. Dit gaat over de kleuren van
tegels, de muren, de vloeren. Maar ook
over keukenfrontjes, gordijnen en ja, zelfs
welke deurmat er moet komen.
Omdat het over veel keuzes, voor veel
woningen gaat, doen we dit via een aantal
werkgroepen die bestaan uit positieve en
enthousiaste begeleiders. Zij gaan ervoor
zorgen dat de woningen een veilige, maar
ook mooie en verzorgde woon- en werkplek
gaan worden.
Vloeren

Wat weten we al?
Een aantal eerste keuzes voor de inrichting
is al gemaakt. Zo zijn de vloeren gekozen
voor zowel de algemene ruimtes als van
een aantal zit/slaapkamers.
Ook zijn de badkamertegels en accenttegels
gekozen (kijk op de foto hiernaast).

Tegels

Wat kun je zelf kiezen?
Als jij als nieuwe bewoner straks ingedeeld
bent voor je eigen zit/slaapkamer of
appartement, dan kun je zelf ook een
aantal zaken kiezen. Bijvoorbeeld de kleur
van je gordijnen of misschien wil je een
kleur op een van de muren? Hoe dit gaat
leggen we op een later moment uit. We
verwachten na de zomer. Heb je nu al
vragen? Stel ze vooral aan je eigen
begeleider. En, vanuit de werkgroepen
komen we graag uitleg geven!
Maar nu eerst: op naar het hoogste
punt, prognose maart 2021!

Planning op hoofdlijnen
Maart 2021

Hoogste punt bouw

Eind 2021

Oplevering

Vanaf januari 2022 Verhuizen

We bouwen ook aan een plek voor de
Sieradenweg op onze website. Binnenkort
meer informatie op: www.triadeflevoland.nl/Sieradenweg

