Aan de bewoners/belanghebbenden van het projectgebied Poortvernieuwing fase 2
Datum : 24 november 2017
Betreft : Rooiwerkzaamheden & start rioleringswerk

Beste bewoner,
Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de werkzaamheden binnen het projectgebied. Het projectgebied is
weergegeven op de achterzijde van deze brief.
Kabels en leidingen
Het vervangen van de water- en gasleiding ligt op schema. De eerste fase is bijna afgerond, waarbij we al een start hebben
gemaakt met de tweede fase. Dit betreft het deel van de Vlakestraat, nummer 36 tot de Haringvlietstraat. We verwachten deze
fase voor de kerstvakantie afgerond te hebben.
Rooiwerkzaamheden
Binnen het projectgebied worden de bomen, welke aan het eind van hun levensduur zijn of in de weg staan, voor de
werkzaamheden verwijderd. Daarnaast wordt op veel plekken de huidige begroeiing verwijderd om zo ruimte te creëren voor de
nieuwe situatie of voor de toekomstige nieuwe beplanting in de wijk. Deze werkzaamheden zullen eind volgende week van start
gaan.
Rioolwerkzaamheden
Vanaf 7 december ‘17 starten wij in de Grevelingenstraat met de aanleg van het eerste deel van het nieuwe hemelwaterriool. In
de week van maandag 11 december ‘17 zal de Grevelingenstraat tussen de kruising van de Lidl en de Haringvlietstraat zijn
afgesloten voor verkeer.
Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie (23 dec ’17 t/m 8 dec ’18) zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden en zullen wegen en trottoirs
weer volledig bereikbaar zijn. Dit geldt voor het gehele projectgebied.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens.
Voor vragen over de rooi-, riool,- en straatwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Aannemersbedrijf Lindeloof.
Voor vragen over de kabel- en leidingwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke.
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