Aan de bewoners van de Parkstraat, Tuinstraat, Hofstraat, Bikkelen en Bosseestraat te BenedenLeeuwen
Betreft
Contact aannemer

: Herinrichting Parkstraat en Tuinstraat
: Dhr. A. Cornelissen (uitvoerder), T 06-22545289 (uw eerste aanspreekpunt)

Geachte bewoners,
Op dinsdag 2 juni starten wij, in opdracht van de gemeente West Maas en Waal, met werkzaamheden
ten behoeve van de herinrichting van de Parkstraat en Tuinstraat.
Deze werkzaamheden omvatten het verwijderen van het huidige straatwerk, het vervangen van
(riool)huisaansluitingen en grondwerk. Voor de nieuwe situatie leggen we trottoirs, de rijbaan en
parkeervakken aan met nieuwe verhardingsmaterialen.
Onze werkzaamheden duren volgens planning tot eind juli. Hierbij werken wij in 3 fasen, waarbij we
beginnen in de Parkstraat: van kruising Hofstraat tot Dijkdwarsstraat. Zie ommezijde van deze brief voor
het overzicht van de fasering.
Aan u het vriendelijke, doch dringende verzoek om uw auto vanaf dinsdagochtend 7.00 uur niet meer in
het werkvak van fase 1 te parkeren, zodat wij een goede start kunnen maken met het werk.
Zodra wij beginnen, zullen voor uw en onze veiligheid ook de nodige wegafzettingen geplaatst worden.
Wij zorgen dat uw woning te voet en per fiets te alle tijden bereikbaar blijft. Op vuilnis-ophaaldagen
kunt u uw vuilnisbak gewoon aan de straat plaatsen. Wij zullen deze dan naar een verzamelpunt
brengen en naderhand weer terugbrengen.
Voor de bewoners van de Hofstraat, Bikkelen en Bosseestraat: de kruising Hofstraat-Parkstraat blijft
tijdens alle fasen (deels) geopend, maar u of uw bezoek kan natuurlijk ook via de Waalbandijk rijden.
Onze werkzaamheden zullen ongetwijfeld enige overlast veroorzaken, maar wij doen ons best om dit tot
een minimum te beperken en vertrouwen hierbij op uw begrip. Volgt u alstublieft eventuele
aanwijzingen van onze medewerkers op.
Voor de start van de volgende fase(n), sturen wij de aanwonenden daarvan nog een brief.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Grond- en Wegenbouwbedrijf
Gebr. van Venrooij b.v.

Fasering:

