
 

 

 

   

  

 Datum 22 April 2021 

 Referentie  NON/ST/YB 

 Betreft Herontwikkeling Noordsingel 250 t/m 290 / Heemsteestraat 3-5 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Sipkema Beheer B.V. is eigenaar van de complexen Noordsingel 250 / Heemsteestraat 3-5 

alsmede Noordsingel 276-290 welke vlakbij uw woning of kantoor zijn gelegen. 

 

In het verleden hebben wij u reeds per brief, persoonlijk en/of via de Wijkraad 

geïnformeerd over de herontwikkelingsplannen van genoemde kantoor- en wooncomplexen 

naar een nieuwbouw wooncomplex met 57 huurwoningen met auto en fiets parkeren op 

eigen terrein. 

Wij zijn verheugd u middels deze brief te informeren over de volgende stap in dit project.  

 

Recent hebben wij aannemer BIK bouw B.V. uit Barendrecht als aannemer geselecteerd 

voor de sloop van de huidige gebouwen alsmede de daaropvolgende realisatie van de 

nieuwbouw, verderop in deze brief stellen zij zich aan u voor. 

Op korte termijn start BIK bouw met de voorbereidende sloopwerkzaamheden, dit houdt in 

dat er op korte termijn bouwhekken om de locatie geplaatst gaan worden.  

 

BIK bouw is een enthousiaste onderneming met brede kennis en ervaring in de bouw, 

waaronder het renoveren en transformeren van bestaande gebouwen. BIK bouw 

onderscheidt zich door echt samen te werken. Samenwerken doen we niet alleen maar met 

diverse partijen in de bouw, maar ook met omwonenden, zoals u, die weliswaar last van de 

verbouwing gaat ondervinden. Wij doen er alles aan om samen met Sipkema Beheer B.V. u 

over de sloopwerkzaamheden en de bouw te informeren. 

 

Planning 

Vanaf 3 mei 2021 zullen we aanvangen met lichte sloopwerkzaamheden in het pand.  

Vervolgens vanaf 12 mei zullen er hekken rond het gebouw aangebracht worden. 

 

 

 

 

Aan de omwonenden van het pand 

Noordsingel 250 / Heemsteestraat 3-5 

Rotterdam 

 



 

 

Verdere prognose is dat het pand vanaf 1 juni 2021 geheel gesloopt zal gaan worden. 

Prognose heiwerkzaamheden zullen we verdere informatie verstrekken in de komende 

periode. 

 

Heeft u algemene vragen over de bouwwerkzaamheden dan kunt contact opnemen met 

kantoor BIK bouw  op telefoonnummer 0180-726 946 of per mail: info@bikbouw.nl. 

Contactpersoon is Marco van den Burg. 

 

Heeft u algemene vragen over het project of wilt u meer informatie over de woningen, kijk 

dan op de projectwebsite: www.Noordsingel250.nl of neem contact op met ons kantoor op 

telefoonnummer 010-441 49 91 of per mail: info@sipkema.nl.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Sipkema Beheer B.V. 

 

 

 

M.F. de Korte 

Algemeen Directeur 
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