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Aan alle bewoners van Prinsendam 22 t/m 56
Domeinweg: voorbereidingen uitvoeringsfase
Op 9 juli hebben wij bij u de tekening van het definitieve ontwerp voor de Domeinweg bezorgd.
In die brief was ook de globale planning voor de uitvoeringsfase opgenomen (eind september /
oktober). Inmiddels is de exacte uitvoeringsperiode bekend. Wij hebben aannemer V.d. Bijl &
Heierman bv. opdracht gegeven om de werkzaamheden aan de groenstrook, de Domeinweg en
het achterpad in november uit te voeren. Dit is nog wel onder voorbehoud van de
werkzaamheden van Enexis (openbare verlichtingskabel verdiepen), wat uitgevoerd moet
worden voordat onze aannemer de nieuwe verharding in de Domeinweg kan aanbrengen.
Als het in de dagen voor de startdatum heel veel regent is het op de natte kleigrond wellicht
niet verstandig alles overhoop te gooien. Tegen die tijd bekijken wij dit samen met de
aannemer om dan de exacte startdatum te bepalen.
Voorbereidingen uitvoeringsfase
Voordat het achterpad langs de schuren/schuttingen kan worden opgebroken, moeten alle materialen
die daar opgeslagen liggen weggehaald zijn. Wij verzoeken u vriendelijk dit vóór vrijdag 30 oktober
geregeld te hebben. Alle materialen die er nog liggen op het moment dat de aannemer start worden
door hem verwijderd en afgevoerd. De kosten daarvan zullen wij dan bij de betreffende eigenaar in
rekening moeten brengen. Wij vragen u vriendelijk om uw medewerking, zodat de aannemer direct
van start kan gaan.
U dient er rekening mee te houden dat u tijdens een groot deel van de werkzaamheden geen gebruik
kunt maken van het achterpad.
De aannemer bezorgt een paar dagen voor de definitieve startdatum nog een informatiebrief.
Meer informatie
Voor vragen over dit project richt u zich tot de projectleider, de heer Van der List. Dit kan per e-mail:
e.van.der.list@oosterhout.nl
Of telefonisch: 14 0162.
Toezicht op deze werkzaamheden wordt gehouden door de heer A. Leemans. Hij is ook bereikbaar
via 14 0162 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 196116 te vermelden.

