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De herinrichting van uw straat gaat binnenkort van start. Wat we gaan doen en wanneer er gestart
wordt vertellen we u in deze brief. Misschien wordt de planning anders door de Corona-maatregelen.
Dat kunnen we nu nog niet inschatten. Kijk voor de actuele projectinformatie op onze website.
De nutsbedrijven starten begin april
Voordat onze aannemer aan het werk kan moeten er kabels en leidingen worden verlegd of
vernieuwd. De nutsbedrijven starten met deze werkzaamheden begin april. Ze zijn daar ongeveer 3
weken mee bezig. U ontvangt van de nutsbedrijven hierover een brief. Daarin staat wanneer ze
precies beginnen en wat ze gaan doen.
U krijgt een brief van de aannemer met meer informatie
Onze aannemer Gebr. Van Venrooij b.v. probeert meteen te beginnen zodra de nutsbedrijven klaar
zijn. Het kan zijn dat er enkele weken tussen zitten omdat de aannemer afhankelijk is van de tijdige
levering van materialen. Voordat de aannemer aan de slag gaat informeert hij u via een brief. Hierin
geeft hij aan wat de startdatum is, hoe lang het werk duurt en wie de contactpersoon is.
De uitvoeringstekening staat op de website
Hoe uw straat eruit gaat zien kunt u bekijken op de website: www.westmaasenwaal.nl/parkstraattuinstraat. Deze tekening kunt u ook bekijken in het gemeentehuis. Vraag ernaar bij de infobalie.
In de uitvoeringstekening hebben we nog een paar kleine aanpassingen gemaakt aan het groen, de
projectgrens en maatregelen die de snelheid remmen. Deze aanpassingen zijn gemaakt op verzoek
van onze vakspecialisten.
Bel of mail ons gerust als u vragen heeft
Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met onze projectleider Suzanne Venhorst. Zij is
bereikbaar via: svenhorst@westmaasenwaal.nl of 14 0487. Op woensdagen is zij niet aanwezig.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

H.H. (Henk) Speelman
teamleider openbare ruimte
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