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Beste meneer, mevrouw,
De voorbereidende werkzaamheden - om eind van het jaar te kunnen beginnen met de herbouw van
Theater Speelhuis in de OLV-kerk - gaan van start. De eerste klus bestaat uit het kappen van 35 bomen en
een aantal struiken rondom het Theater. Om vogels niet te verstoren tijdens het broedseizoen worden de
bomen nu al gekapt. Acht bomen in de Kromme Steenweg worden op een later tijdstip gerooid. Zie ook
tekening op de achterzijde. De aannemer begint in de week van 22 februari. Het werk duurt ongeveer drie
dagen en zal weinig overlast met zich meebrengen. Mocht u toch overlast ervaren dan kunt u contact
opnemen met de heer Jack Vogels (tel. 0492 587088).
Planten nieuwe bomen
In het voorjaar van 2018 plant de gemeente nieuwe bomen en ander groen in de omgeving van het Theater.
Dit gebeurt nadat de herbouwwerkzaamheden helemaal klaar zijn.
Werkzaamheden torens
In april van dit jaar worden de torens van de OLV-kerk gerestaureerd. Hiermee is het noodzakelijke
onderhoud van de gehele buitenzijde van de kerk klaar. U ontvangt tegen die tijd nog een apart bericht.
Planning en informatie
Het jaar 2017 -met eventueel uitloop tot halverwege 2018- staat in het teken van de herbouw. Voor de
laatste stand van zaken kunt u kijken op www.helmond.nl/theater. Daarnaast zullen wij u in de toekomst ook
persoonlijk blijven informeren over belangrijke stappen in de ontwikkeling en bouw van het nieuwe
permanente theater.
Met vriendelijke groet,
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