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L. Nagelkerke
Herinrichting centrum Bruinisse: werkzaamheden Fase 1 Sprundel, 23 september 2019

Beste bewoner(s),

Op 30 september aanstaande starten de reconstructiewerkzaamheden met fase 1 in de Molenstraat en Dreef.
Op de achterzijde vindt u de faseringstekening. Dewerkzaamheden in fase 1 omvatten het opbreken van
bestaande verharding, opbreken en vervanging van het huidige rioolstelsel, vervanging van huisaansluitingen,
herinrichting van het gebied en het aanbrengen van de nieuwe verharding. Bij iedere start van een nieuwe fase
wordt u schriftelijk geinformeerd.

[ocatie werkzaamheden
De reconstructiewerkzaamheden vinden plaats op de Dreef. De werkzaamheden binnen fase 1 starten op de
kruising Molenstraat - Dreef en verplaatsen zich gedurende de uitvoering richting de Nieuwstraat.

Niet parkeren
Vanaf 30 September 2019 starten de werkzaamheden in uw straat en dient de Dreef vanaf de kruising met de
Molenstraat tot aan de kruising met de parkeerterreinen vrij te zijn van voertuigen en/of particuliere bezittingen
Cie de vverkzaamheCen in Ce cpenbare rdinnte.zouden kunnen belemmeren. Wij vragen u vriendelijk om uw
voertuig teverplaatsen naar een locatie die buiten het werkgebied is gesitueerd.

Communicatie
Heeft u andere vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met Dhr. P. Huizer, hij is namens
aannemer M.J. Oomen als uitvoerder het aanspreekpunt voor informatie, vragen en klachten. Hij is te bereiken
op telefoonnummer 06-28887321 en via het emailadres phuizer@mjosprundel.nl.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking en doen ons uiterste best de overlast voor u te minimaliseren.
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Het projectteam 'Centrumplan Bruinisse' - M.J. Oomen



37

BB

c

DD

iri

lr) - 1.,
:(r

/- .

)t =.t

, tl

ltj

I'

|.-rl rl

,l L

Etos
rl?

DreeÍ

ia:

i,De Meerpaal

' .,'i
'i1

il

?rl

2.,
'a:

::- jl.-, ..r

--l

lr

Atbert t{eiln

Gemeente Schouwen-Duiveland

EE

FF

CentÍumplan BÍu,nisse

Fasering

39542


