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Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief wil de gemeente Nissewaard u informeren over de voortgang van het project de
Lange Groeneweg en omgeving.
Planning fase I en II
Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 juli 2021 is in de planning aangegeven dat de Lange
Groeneweg fase I in september/oktober van dit jaar van start zou gaan. Helaas is het niet gelukt om
deze planning te halen. De voorbereiding voor de aanbesteding vergt meer tijd dan er eerder werd
voorzien. De huidige verwachting is nu dat de opdracht in februari aan een aannemer kan worden
gegund. Dat zou betekenen dat in maart 2022 de werkzaamheden voor fase I (Lange Groeneweg)
kunnen starten. Fase II (herstraten Maria Tesselschadestraat, Margaret Staal-Krophollerstraat, Theo
Mann-Bouwmeesterstraat en Annie van Hattemstraat) start zodra de werkzaamheden in fase I
gereed zijn. De werkzaamheden voor fase I duren circa 3 maanden. Fase II zal dan op zijn vroegst in
juni 2022 starten. Via de projectpagina www.nissewaard.nl/langegroeneweg houden wij u op de
hoogte over de voortgang van het project.
Informatiebijeenkomst met aannemer
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt er een informatiebijeenkomst met de aannemer
georganiseerd. Tijdens de informatiebijeenkomst licht de aannemer zijn plan van aanpak toe en heeft
u de mogelijkheid om vragen te stellen over de uitvoering. De verwachting is dat de
informatiebijeenkomst medio februari 2022 in basisschool De Maasoever zal plaatsvinden. U
ontvangt te zijner tijd per brief een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.
Vragen
Als u vragen heeft over deze brief kunt u met ondergetekende contact opnemen, via
telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: w.vanwelsum@nissewaard.nl.
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