D.C. Molendijk B.V.
AANNEMER VAN STRAAT-, GROND- EN RIOLERINGSWERK
(SINDS 1965)
Stevinweg 17-19
3205 KM Spijkenisse
Tel : 0181-611 610

Email: info@molendijk.nl
Website: www.molendijk.nl

Aan de bewoners van dit pand

Onderwerp: Bestratingswerkzaamheden Parklaan.
Beste bewoner,
Graag infomeren wij U, over de herstraat en groenwerkzaamheden aan de Parklaan e.o.

Wat gaan we doen?
Wij starten op 15 maart 2020 de bestratingswerkzaamheden met de eerste fase (zie de bijgevoegde tekening). In
dit gedeelte van de straat gaan wij de bestrating in delen opbreken en opnieuw aanbrengen. Tevens worden er
nieuwe bomen aangebracht. En gaan er ook een aantal lichtmasten verplaatst worden.

Overlast.
De geplande werkzaamheden zal ongetwijfeld overlast met zich meebrengen. Door middel van kunststof
loopschotten naar Uw woning zullen wij uw woning bereikbaar houden. We 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.
Op de huisvuilophaaldagen bestaat de kans dat de huisvuilplaats niet bereikbaar is. Het verzoek is om dan de
container op een andere daarvoor bestemde plaats aan te bieden.

Tijdsbestek.
De werkzaamheden gaan wij in vier fases uitvoeren en gaan als de weersomstandigheden het toelaten ongeveer
11 weken duren zoals op de bijgevoegde tekening aangegeven. De aanplant van de bomen/beplanting zal plaats
vinden rond Oktober-November.
De werkzaamheden vinden op werkdagen plaats tussen 07:00 en 16:00 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.

Extra informatie
Extra informatie kunt u ook vinden op www.nissewaard.nl/parklaan

Contact.
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u telefonisch terecht bij de heer D. Korner onder nummer
06-12686892 (tussen 07:00 en 16:00 uur) Ook kunt u mailen naar info@molendijk.nl
Met vriendelijke groet,
Aannemersbedrijf D.C Molendijk BV

