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Aan de bewoners van dit pand

Onderwerp: Bestratingswerkzaamheden
Mainstraat/Saarhof/Hudsonpad
Beste bewoner,
Graag infomeren wij U, over de herstraat werkzaamheden aan de Neckarstraat e.o. Wij starten met de derde fase
aan de Mainstraat , ook gaan we bestratingswerkzaamheden uitvoeren aan de Saarhof en fiets/voetpad
Hudsonpad.

Wanneer en wat gaan wij doen?
Wij starten op 18 februari aan de bestratingswerkzaamheden met de derde fase (zie de bijgevoegde tekening). In
dit gedeelte van de wijk gaan wij de bestrating in delen opbreken en opnieuw aanbrengen. Tevens worden er
nieuwe bomen aangebracht. De armaturen van de lichtmasten worden door Citytec vervangen. (In het kort wil
dit zeggen dat er in deze fase gewerkt wordt aan de Mainstraat, Saarhof en het Hudsonpad)

Overlast.
De geplande werkzaamheden zal ongetwijfeld overlast met zich meebrengen. Door middel van kunststof
loopschotten naar Uw woning, zullen wij uw woning bereikbaar houden. Wij proberen de overlast tot een
minimum te beperken.
Gezien deze werkzaamheden, verzoeken wij U vriendelijk Uw auto niet in het op te breken gebied te parkeren.
Tevens verzoeken wij U vriendelijk het overhangend groen dat buiten de erfgrens hangt te verwijderen voordat
de werkzaamheden aanvangen.
U dient uw mini containers buiten het werkgebied aan te bieden.

Tijdsbestek.
De werkzaamheden voor fase 3, gaan als de weeromstandigheden het toe laten ongeveer 5 weken duren.
De werkzaamheden vinden op werkdagen plaats tussen 06:45 en 16:30 uur mocht u tijdens de werkzaamheden
problemen hebben met bv. bereikbaarheid van uw woning dan horen wij dat graag zodat er hulp geboden kan
worden.

Omleiding en afzetting.
Omleiding en afsluiting zal door middel van borden met tekst en hekken kenbaar worden gemaakt per fasen.

Contact.
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u telefonisch terecht bij de heer D. Korner onder nummer 0641904318 (tussen 07:00 en 16:00 uur) Ook kunt u mailen info@molendijk.nl
Met vriendelijke groet,
Aannemersbedrijf D.C Molendijk BV

