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Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden die plaatsvinden aan de westelijke ventweg
van de St Annastraat. Op maandag 16 maart starten wij de werkzaamheden van fase 4 west op.
Fase 4 west loopt van huisnummer 152 tot en met 174.

Werkvolgorde
Allereerst breken wij alle verhardingen op. Het trottoir zal met kunststof loopplaten toegankelijk
blijven. Daarna volgen de nutsbedrijven met de door hen geplande werkzaamheden. Als deze
werkzaamheden gereed zijn starten we met het aanbrengen van de riolering t.b.v. afvoer
hemelwater van de kolken in de ventweg. Aansluitend zal de verharding worden aangebracht. Deze
werkzaamheden zullen eind april/ begin maart gereed zijn.
Het is mogelijk dat de werkzaamheden afwijken van de planning door onvoorziene omstandigheden
dan wel de weersomstandigheden.

Huisvuil
Wij zijn met de DAR overeengekomen dat u uw huisvuil op de dag van ophalen aan het begin van
de Doctor Jan de Berendsstraat t.h.v. huisnummer 2 kunt neerzetten. Zij zorgen dan dat dit wordt
opgehaald. Als u niet in staat bent het huisvuil naar de verzamellocatie te brengen kunnen wij u
hierbij helpen.



Parkeren
Op het deel waar we de volgende fase gaan uitvoeren is gereguleerd parkeren. Tijdens de
werkzaamheden kunt u de auto niet in de straat parkeren. Hebt u een parkeervergunning dan kunt
u de auto elders in uw vergunningsgebied parkeren

(Fase 4 west, Paars gemarkeerd)

Klachten en opmerkingen?
Wij streven ernaar om de overlast zo beperkt mogelijk te houden en vragen om uw begrip. Hebben
wij iets over het hoofd gezien, heeft u vragen, klachten dan wel opmerkingen? Schroom niet en bel
ons op nummer 06 – 50163947 (omgevingsmanager). U kunt uw vragen klachten of opmerkingen
ook per mail aan ons kwijt: St.annastraat@heijmans.nl

Om op de hoogte te blijven van de stand van zaken van de werkzaamheden kunt u de bouw app
van de aannemer downloaden. U kunt dan ook push- berichten krijgen op het moment dat er
nieuws is.

Instructie voor de Bouw App:

1. Download de Bouw App via de QR code op het kaartje
2. Zoek het desbetreffende project is dit geval : Snelfietsroute Sint Annastraat
3. Als u zo goed mogelijk op de hoogte wil blijven kies dan uit de doelgroep waar u bij hoort

om Pushmeldingen te kunnen ontvangen bijv. Omwonende, aanwonende, geïnteresseerde
enz.

4. Op deze manier blijft u op de hoogte de updates en staan de contact gegevens van de
omgevingsmanager van Heijmans

Wij hopen u middels dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd betreffende de
werkzaamheden en danken u op voorhand voor uw begrip in deze situatie.
Met vriendelijke groet,

Edwin van Meel
Projectleider snelfietsroute St. Annastraat


