Aan de bewoners van de
Neckarstraat, Rijnlaan, Kyllstraat, Ahrstraat,
Wupperpad, Mainstraat, Saarhof en Hudsonpad

datum

pagina

aantal bijlagen

betreft

08 november 2018

1 van 2

uw kenmerk

ons kenmerk

afdeling

behandelaar

18U0025023

Projecten

R. van der Ploeg

Herstraatplan Neckarstraat en
omgeving

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeer ik u over de voortgang van de plannen van het herstraten van de
Neckarstraat en omgeving (gedeelte Rijnlaan, Kyllstraat, Ahrstraat, Wupperpad, Neckarstraat,
Mainstraat, Saarhof en Hudsonpad).
Het project is aanbesteed. Het aannemingsbedrijf D.C. Molendijk B.V. gaat de werkzaamheden
uitvoeren. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en starten rond 19 november 2018. Een
week voor aanvang wordt u door de aannemer geïnformeerd over de werkzaamheden bij u in de
straat.
Informatie over het project
Op www.nissewaard.nl/werkinuitvoering kunt u alle eerder verstrekte informatie en het definitieve
ontwerp terugvinden. Ook vindt u hier de inrichting van de speeltuin aan het Hudsonpad. De
definitieve inrichting / keuze van de speelelementen is tot stand gekomen naar aanleiding van een
enquête onder gezinnen met jonge kinderen.
Snoeien overhangende beplanting
Wij willen u vriendelijk verzoeken de overhangende beplanting van uw voor- en achtertuin terug te
snoeien / te verwijderen tot de erfgrens voordat de werkzaamheden starten.
Ophogen voor-en achtertuin
Met het herstraten wordt de straat en het trottoir zoveel als mogelijk weer op de oude
aanleghoogte terug gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor het ophogen van uw voorachtertuin. Wij zullen indien nodig maximaal één meter van uw pad naar de voordeur aanstraten.
Dit om struikelgevaar te voorkomen.
Achterpaden
Achterpaden die niet in eigendom van de gemeente zijn, dienen door u als huiseigenaar of de
woningstichting als verhuurder zelf te worden opgehoogd. Op de definitieve ontwerpen kunt u zien
welke achterpaden de gemeente herbestraat en welke niet.
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Huisvuil
Reinis kan het huisvuil niet op de aangewezen plaatsen ophalen als de straat is opgebroken. Wij
vragen u vriendelijk om minicontainers buiten het opgebroken werkvak aan te bieden.
Informatie
Als u algemene vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met de projectleider van
de gemeente Nissewaard, de heer R. van der Ploeg, telefoonnummer 14 0181 of per email:
r.ploeg@nissewaard.nl.
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de firma D.C. Molendijk
B.V., de heer D. Korner. Zijn telefoonnummer is 06-41904318. Of stuur een e-mail naar
info@molendijk.nl

Met vriendelijke groet,
Richard van der Ploeg, projectleider

Deze brief wordt bezorgd in gedeelte Rijnlaan, Kyllstraat, Ahrstraat, Wupperpad, Neckarstraat, Mainstraat,
Saarhof en Hudsonpad
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