Herinrichting en riolering Vettenoordsepolder fase 2
Beste bewoner,
In navolging op de brief die eerder door de Gemeente Vlaardingen is verstuurd, delen wij hierbij de definitieve
startdatum, de fasering van de werkzaamheden en onze contactgegevens.
Startdatum van het project
Zoals eerder aangegeven worden 2 oktober alle te verwijderen bomen van Fase 2 gekapt. Tevens maken wij deze
dag de start met het inrichten van het werkterrein. Vanaf woensdag 4 oktober worden de verhardingen van het
Mendelssohnplein tussen Mahlerstraat en Dirk Schäferstraat opgebroken. De bewoners van dit deel worden een
dezer dagen persoonlijk benaderd door de omgevingsmanager van Van Herwijnen.
Mogelijke overlast
Tijdens deze werkzaamheden zal uw woning te allen tijde te voet over het trottoir bereikbaar zijn. Verzocht
wordt uw eventuele auto(s) elders, buiten de afzetting, te parkeren. Wij begrijpen dat de parkeerdruk in de wijk
tijdens de werkzaamheden hoog is. Buiten de wijk kunt u parkeren op de Industrieweg, hier kunt u een bolderkar
lenen om uw boodschappen mee naar huis te nemen. Wanneer de werkzaamheden voor uw deur starten
ontvangt u hierover nadere informatie van onze omgevingsmanager.
Globale fasering van de werkzaamheden
Om u een indicatie te geven over de routing van onze werkzaamheden kunt u onderstaande fasering aanhouden:
Fase 1: Mendelssohnplein tussen Mahlerstraat en Dirk Schäferstraat;
Fase 2: Mendelssohnplein tussen Dirk Schäferstraat en Vettenoordstraat;
Fase 3: Vettenoordstraat;
Fase 4: Mendelssohnplein tussen Vettenoordstraat en Röntgenstraat;
Fase 5: Röntgenstraat;
Fase 6: Verheijstraat;
Fase 7: Chopinstraat;
Fase 8: Diepenbrockstraat.
Inloopspreekuur
Heeft u gedurende de uitvoering vragen of behoefte aan meer informatie over de inrichting van de openbare
ruimte, nodigen wij u graag uit om een bezoek te brengen aan het inloopspreekuur in onze schaftgelegenheid die
zich bevindt binnen het afgesloten werkvak. Dit spreekuur vindt elke dinsdagmiddag plaats tussen 15:00 en
16:00 uur. Desgewenst kan ook een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijke afspraak bij u thuis.
Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of heeft u vragen of klachten tijdens de uitvoering, dan kunt u
contact opnemen met Frank Hosman, omgevingsmanager van Aannemingsbedrijf Van Herwijnen. Hij is te
bereiken via e-mail: f.hosman@mvanherwijnen.nl.
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