KENMERK
Bewonersbrief
ONDERWERP
Werkzaamheden Kerkbuurt-Oost

t.a.v. de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand

DATUM
25 augustus 2022
INTERN WERKNUMMER
4059

Geachte lezer(s),

Zoals u weet, gaat AW VERHEIJ INFRA B.V. uit Sliedrecht de werkzaamheden t.b.v. het project ‘Elementenverharding
Kerkbuurt-Oost’ in opdracht van gemeente Sliedrecht uitvoeren.
WAT GAAN WE DOEN?
Op maandag 12 september 2022 starten we met de herinrichting van de Kerkbuurt-oost. Dit houdt in dat we de
huidige bestrating en aanwezige elementen gaan verwijderen en vervangen. Sommige elementen worden eerst
verwijderd en later weer teruggeplaatst zoals de fietsbeugels en sommige plantenbakken.
Het werk is ingedeeld in 4 fases:
Fase 1 Waterkeringweg
Fase 2 Zuidzijde Kerkbuurt
Fase 3 Noordzijde Kerkbuurt
Fase 4 Middenbaan
We starten met de werkzaamheden aan de Waterkeringweg. De volgende fase zijn de zijkanten van de Kerkbuurt om
vervolgens in het midden de werkzaamheden af te ronden. Hierdoor blijven de woningen en winkels ten alle tijden
bereikbaar voor fietsers en voetgangers.
Bij deze brief is een tekening toegevoegd die deze fasering meer inzicht biedt.
WAT MERKT U VAN ONZE AANWEZIGHEID?
Onze werkzaamheden gaan niet onopgemerkt aan u voorbij. U kunt er vanuit gaan dat wij er alles aan doen om de
hinder voor u tot een minimum te beperken. Zo zorgen we voor loopschotten: U kunt uw woning altijd te voet
bereiken. U mag de loopschotten alleen met (brom)fiets op als u deze aan de hand heeft.
Om elkaar niet onnodig voor de voeten te lopen, willen wij u verzoeken zoveel als mogelijk van uw achterom gebruik
te maken (indien dit van toepassing is).
WAT VRAGEN WIJ AAN U?
U kunt tijdens de werkzaamheden niet in uw straat of bij uw woning parkeren.
Ook zullen we een aantal openbare parkeerplaatsen in gebruik nemen voor de werkzaamheden. Hier plaatsen wij
parkeerverbodsborden. Wij willen u vragen gehoor te geven aan deze borden.
Auto’s die nog geparkeerd staan wanneer het parkeerverbod ingaat, worden weggesleept. Heeft u een
invalideparkeerplaats of eigen garage? Laat het ons dan weten en we denken met u mee over het dichtstbijzijnde
alternatief.
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VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met onze uitvoerder Geert Rijsdijk. Dat kan via onderstaande
gegevens:
Uitvoerder:
Telefoonnummer:

Geert Rijsdijk
06-23011084

HULPDIENSTEN
Hulpdiensten worden ingelicht over onze werkzaamheden, zodat zij de juiste aanrijroute weten als de doorgaande
wegen opgebroken zijn. Om met de ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) ook tijdens de werkzaamheden
de bewoners in de buurt goed te kunnen bereiken, is het belangrijk dat u uw auto op de daarvoor bestemde plaatsen
parkeert: Parkeer alleen op plaatsen waar dit ook is toegestaan zoals in de parkeervakken. Hulpdiensten kunnen er
dan in geval van nood goed door.
VEILIGHEID VOOROP!
Werkzaamheden als deze brengen een veiligheidsrisico met zich mee. Er wordt immers gewerkt met machines, er is
materieel aanwezig en er vindt transport met vrachtwagens plaats. Wij nemen op allerlei manieren onze
verantwoordelijkheid om uw veiligheid en die van onze werknemers te waarborgen. Hier kunt u ook bij helpen door
niet in de directe omgeving van de machines te komen. Wilt u hier ook uw huisgenoten op wijzen?
Wij kijken uit naar een prettige en vlotte uitvoering van de werkzaamheden en wensen u een mooie, nieuw ingerichte
leefomgeving toe!

Met vriendelijke groet,
TEAM AW VERHEIJ INFRA
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