T.a.v. Omwonende
Aan de bewoners van dit pand

Onderwerp:
Bewonersbrief Tollenstraat

Datum:
Made, 11 maart 2021

Geachte heer, mevrouw,
In een eerdere brief hebben wij u in het algemeen toegelicht wat er gaat gebeuren in uw wijk. Middels deze brief
informeren wij u over de komende werkzaamheden in uw straat.
Wat gaat er gebeuren
GJ infra zal starten met opbreekwerkzaamheden in de Tollenstraat (vanaf AM de Jongstraat richting Da
Costastraat) waarna we vervolgens het riool en straatwerk zullen gaan vernieuwen.
Wij verzoek u vriendelijk om uw voertuigen tijdig, maar uiterlijk voor 15-03-2021 07:00 uur elders in de wijk te
parkeren.
Wij zullen de Tollenstraat in gedeeltes opbreken te beginnen tot huisnummer 32.
De werkzaamheden zullen tot ca. week 16 (16-04-2021) duren. Let wel dit is een indicatie, wij streven er naar om
de werkzaamheden zo snel als mogelijk uit te voeren zodat de hinder voor u kortstondig is. Factoren zoals o.a.
weer kunnen er voor zorgen dat er mogelijke vertraging ontstaan.
Wij hopen dat u daarvoor begrip hebt en rekening houd met de parkeerverboden.
Verkeersmaatregelen - Bereikbaarheid
Wij zullen de Tollenstraat afsluiten voor doorgaand verkeer.
Het bouwverkeer zal via Schiekampsingel – Tollenstraat de benodigde materialen aan- en afvoeren. Wij vragen u
vriendelijk om ook de kruisingsvlakken van aansluitende straten vrij te houden van geparkeerde voertuigen zodat
onze vrachtwagens en materieel in- en uit kunnen rijden. Om onveilige situaties en mogelijke beschadigingen aan
voertuigen te voorkomen verzoeken wij u om uw auto’s zover mogelijk richting het trottoir te parkeren zodat de
rijbaan zoveel mogelijk vrij blijft. Dit vragen wij u niet alleen voor onze werkzaamheden, maar ook voor de evt
hulpdiensten (Brandweer, ambulance etc.)
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Afvalcontainers aanbieden
Tijdens onze werkzaamheden kunt u waarschijnlijk uw huisvuil niet op uw gewoonlijke locatie aanbieden. Wij
verzoeken u daarom ook dit buiten het afgezette werkgebied te doen. Wanneer dit een probleem voor u is,
verzoeken wij u dit kenbaar te maken zodat wij voor een passende oplossing kunnen kijken.
Overhangend groen
Zoals in de algemene brief reeds aangegeven verzoeken wij u om eventueel overhangend groen en mogelijke
andere objecten in uw tuin, die over de erfscheiding steken, vooruitlopend aan onze werkzaamheden te
verwijderen. Mocht u vragen hierover hebben, neemt u dan aub contact met ons op.
Communicatie - Heeft u nog vragen? Stel ze gerust
Als u nog vragen heeft die niet in dit schrijven zijn beantwoord, neemt u dan zeker contact met ons op.
Dhr. Jimmy Luijten

Omgevingsmanager GJ Infra BV
Aanspreekpunt voor vragen

06 - 83 44 09 69
info@gjinfra.nl

Dhr. Gerwin Jongmans

Uitvoerder GJ Infra BV

06 - 26 96 23 97
info@gjinfra.nl

Wij hopen u met deze brief voorzien te hebben van de benodigde informatie en vertrouwen op uw begrip en
medewerking tijdens de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet
Namens GJ Infra,

Dhr. Ing. J.G.T. (Jimmy) Luijten
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