AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER B.V.

Start werkzaamheden
Aan
Van
Datum

: Aan de bewoners en eigenaren van dit pand
: Aannemingsmaatschappij Van Gelder
: 12-10-2018

Betreft

:

Start werk van Asch van Wijcklaan-Spronksweg-Tulpstraat (Fase 5A)

Geachte heer, mevrouw,
Zoals bekend, is Aannemingsmaatschappij Van Gelder in opdracht van de gemeente Oldebroek
werkzaamheden uit aan het voeren in uw straat. Er wordt een hemelwaterriool in het midden van
de rijbaan aangebracht. Vervolgens wordt er opnieuw asfalt en bestrating aangebracht bij u in de
straat.
Start werk
Op donderdag 22 november starten wij met de werkzaamheden aan de kruising Van Asch Van
Wijcklaan-Spronksweg-Tulpstraat. Wij voeren de werkzaamheden in ca. 5 weken uit en zullen voor
de kerstdagen (o.v.v. weersomstandigheden) de asfaltverharding aanbrengen t.p.v. de kruising.
Voor de betreffende deklaag krijgt u later bericht, middels brief over de exacte data.
Om rekening mee te houden
- Gedurende de werkzaamheden verzoeken wij u uw auto buiten het werkvak (kruising Van
Asch Van Wijcklaan-Spronksweg-Tulpstraat) te plaatsen.
- Tijdens de werkzaamheden bieden wij aan de uiteinden van het werkvak een
containeropstelplaats aan voor uw huisafval (zwarte pijl). Indien het voor u niet mogelijk is
om uw container zelf daar te plaatsen, helpen wij u graag. Hiervoor stellen wij iemand
beschikbaar om te assisteren.
Meer informatie en vragen
Voor meer informatie en vragen kunt u ons bereiken op de volgende manieren:
- Met vragen over de uitvoering kunt u onze uitvoerder Henri Struik bereiken op 0525659888;
- Via de app Van Gelder Werk In Uitvoering (te downloaden in de App store (Apple) of Google
Play store (Android) kunt u het project Herinrichting van Asch van Wijklaan vinden. Hier
staat actuele informatie, zijn de verstuurde brieven te vinden en kunt u meldingen doen.
- Voor bijzonderheden kunt u een afspraak maken in de keet hiervoor kunt u het eerder
gestelde nummer raadplegen (locatie: Rode Kruisgebouw, t.o. Van Asch van Wijcklaan 41);
Met vriendelijke groet,
Paulien Bisschop
Omgevingsmanager
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