Aan de bewoners van dit pand

Alblasserdam, 2 september 2021
Briefkenmerk
; 20210219-049
Onderwerp
; Openbare inrichting Bernsteineiland/Gershwineiland
Contactpersoon ; J. de Paus

Geachte heer/mevrouw,
Allereerst willen we u feliciteren met de aankoop van uw woning en wensen u veel woongenot toe!
Namens BPD Ontwikkeling willen wij u graag informeren over de inrichting van Bernsteineiland/Gershwineiland.
De aanleg van de openbare inrichting (bestrating en riolering) heeft plaats gevonden voordat de
sleuteloverdracht van de woningen door de bouwer is geweest. Dit heeft uiterste zorg vereist in de uitvoering.
De openbare inrichting van Bernsteineiland is gereed.
Het laatste gedeelte van de openbare inrichting van het Gershwineiland zal eind september gereed zijn.
In de komende periode zal aandacht zijn voor het groen, spelen en brug. Hieromtrent willen we u als volgt
informeren.
Een deel van het groen is al aangebracht op Bernsteineiland en zal in de komende periode vervolgd worden op
Gershwineiland en na het aanbrengen van de speeltoestellen en het fietspad inclusief brug zal het restant groen
aangebracht worden. Het aanbrengen van de bomen zal in de winterperiode plaats vinden.
Het aanbrengen van de inrichting van de speelplaats zal in week 37 plaats vinden.
De fietsbrug zal vanaf week 36 aangebracht worden en zal naar verwachting ca. twee weken in beslag nemen,
nadat de brug is aangebracht zal het fietspad aangelegd worden.
We willen u bedanken voor het begrip in deze en vertrouwen erop dat u een zorgzame en plezierige gebruiker
zult zijn van de openbare ruimte.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u naar aanleiding van deze
brief nog vragen hebben, dan kunt u met ondergetekende contact op nemen. Dit kan via het e-mailadres;
baanhoek-west@omniformgroup.com
OmniformGroup B.V.

J. de Paus
Bouwplaatsmanager
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