Start verbouwingswerkzaamheden vanaf entree Beekstraat.
Maandag 28 januari start de aannemer met de werkzaamheden in de overige passage delen. Er wordt gestart
vanaf de entree aan Beekstraat richting plein AH. De gehele passage is opgedeeld in zes zones en deze worden
aaneengesloten aangepakt en afgewerkt zodat werkzaamheden vloeiend doorlopen. Als eerste wordt gestart
met het verwijderen van de passagekoven boven de winkelpuien. Hier ondervinden de winkels en passanten
nauwelijks geen hinder van. Vanaf het weekend van 18 februari wordt gestart met het sloopwerk van de
bestaande vloer, dit gebeurd buiten openingstijden. Delen waar de tegelvloer verwijderd is wordt tijdelijk
afgezet zodat bezoekers veilig kunnen winkelen. Door middel van een loopplank zijn de winkels waar op dat
moment voor de deur de vloer wordt verwijderd toch bereikbaar. Naar verwachting zal dit maximaal 2 weken
per winkel overlast geven waarna de winkel weer 'gewoon' bereikbaar is. Dit is echter niet te vermijden daar
de tegels overal verwijderd moeten worden voordat de nieuwe tegelvloer gelegd kan worden. Per zone neemt
dit alles naar verwachting ca. 2 weken in beslag.
Werkzaamheden die komende maanden plaatsvinden zijn o.a.:
• Vernieuwen kaders en koven boven de winkelpuien
• Schilderwerk
• Vernieuwen kolom bekleding in de passages
• Aanleggen nieuwe verlichting
• Aanleggen sprinkler installaties in alle winkels ( dit volgens planning gemaakt met ondernemers)
• Leggen nieuwe vloer in passages en pleinen
Hieronder een impressie van de zone indeling.

Informatiepunt
Gedurende de werkzaamheden in de passages wordt in unit 22 een informatiepunt ingericht. Dit is de lege unit
links naast Coolcat. Bij dit informatiepunt kunnen ondernemers terecht met vragen maar ook bezoekers
kunnen hier een kijkje nemen naar impressies en materialen die gebruikt worden voor realisatie van de nieuwe
Muntpassage. Wekelijks zullen bouwopzichter Sander de Waard en Simone Storm, contactpersoon namens FT
Ontwikkeling, een aantal uren aanwezig zijn.

