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Geachte bewoner,

*Z00AD02FD4B*

Het is ruim een half jaar geleden dat wij u informeerden over de herinrichting van de Tuinstraat en een
deel van de Parkstraat. Hoe de stand van zaken nu is leest u in deze brief.
We beginnen volgend jaar met de werkzaamheden
Het ontwerp en het bestek zijn bijna klaar. De werkzaamheden moeten nog aanbesteed worden. Het
is daarom niet meer haalbaar dit jaar te beginnen met de uitvoering. In het eerste kwartaal van 2020
starten we. Wanneer precies, is afhankelijk van het weer. Bij een strenge winter schuiven we de
werkzaamheden op. Wanneer de startdatum bekend is, krijgt u van ons weer een brief.
We zorgen ervoor dat binnenkort de straat er weer enigszins netjes uitziet
De boomwortels worden weggehaald en de stoeptegels goed gelegd. Hierdoor overbruggen we de
periode tot de uitvoering.
Er is (tijdelijk) een andere contactpersoon voor vragen
Tot nu toe was uw contactpersoon voor dit project Johan van Rhijn. Hij is voor langere tijd afwezig.
Zijn werkzaamheden voor dit project neemt Suzanne Venhorst (projectleider riolering) tijdelijk over. Zij
is bereikbaar via: svenhorst@westmaasenwaal.nl of 0487 599 417.
Voor de volledigheid laat ik u weten dat zij met vakantie is van 7 t/m 18 november. Heeft u vragen die
niet zo lang kunnen wachten, neem dan met mij contact op via 14 0487.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

H.H. (Henk) Speelman
teamleider openbare ruimte
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