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T.a.v. de bewoner(s) / gebruiker van dit pand
Sliedrecht, 16-9-2019
Referentie: 5092 Bewonersbrief aanvangsfase.doc
Betreft: Herinrichting Bonkelaarplein te Sliedrecht

Geachte heer, mevrouw,
In opdracht van Gemeente Sliedrecht gaan wij –VERHEIJ INFRA BV- het Bonkelaarplein opnieuw
inrichten.
Wat gaan we doen?
We halen het straatwerk eruit en brengen ondergrondse waterbergende fundering en nieuwe
afwateringselementen aan. We gaan de bestaande riolering aanpassen en brengen nieuwe riolering
aan. Daarna richten we het plein opnieuw in.
Planning en fasering
Onze planning is om in de week van 23 september aanstaande onze werkplek in te richten. We starten
dan op maandag 30 september met opbreken. We gaan Bonkelaarplein in twee fases in uitvoering
nemen; de helft blijft dan voor u, bezoekers en ondernemers in gebruik (zie achterzijde brief).
Fase 1 is bij de inrit van de Stationsweg en fase 2 is bij de inrit/uitrit aan de Zuiderzeestraat. Tijdens
de werkzaamheden in fase 2 wordt het eenrichtingsverkeer in de eerste fase tijdelijk opgeheven.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u met uw vragen
omgevingsmanager. Maar ook bij onze uitvoerder. Onze contactgegevens zijn:
omgevingsmanager
:
Marjolijn Rietveld
telefoonnummer
:
06-1273 7026
e-mailadres
:
marjolijn@verheijsliedrecht.nl
uitvoerder
:
Wim van den Beemd
e-mailadres
:
beemd@Verheijsliedrecht.nl
telefoonnummer
:
06-55831440
Vragen, opmerkingen of u wilt iets bespreken? Laat het ons weten.
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Veiligheid voorop!
Werkzaamheden als deze brengen een veiligheidsrisico met zich mee. Er wordt immers gewerkt met
machines, er is materiaal 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. Aanvullend verzoeken wij u om niet in de directe omgeving van de machines te komen
en hier ook uw huisgenoten op te wijzen.
Wij kijken uit naar een prettige en vlotte uitvoering van de werkzaamheden en wensen u een mooie,
nieuw ingerichte leefomgeving!
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Namens TEAM VERHEIJ INFRA B.V.

IBAN NL84 RABO 0359 3918 85 • IBAN G-rek. NL46 RABO 0991 4127 53 • BTW-nr. NL 0076.77.716.B.01
K.v.K-nr Rotterdam 30076517. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en diensten zijn, onder uitdrukkelijke afwijzing
van alle andere voorwaarden, onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
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