Aan de bewoners/omwonenden van de Markt in Oudenbosch
Datum
Ons kenmerk
Betreft
Project

: 26 september 2017
: JS-GO17045000-02
: voortgang Centrumroute Oudenbosch – fase 3
: herinrichting Centrumroute Oudenbosch

Geachte bewoner,
Aannemingsbedrijf Gebr. Oomen B.V. is in opdracht van de gemeente Halderberge gestart
met de herinrichting van uw straat of in de omgeving hiervan.
Momenteel zijn wij gestart met werkzaamheden in het centrum. De werkzaamheden
omvatten het verwijderen van de bestaande verharding en fundering, herstellen van
rioolaansluitingen, aanpassingen aan het hoofdriool, aanbrengen van nieuwe fundering en
verharding.
Vanaf a.s. maandag 2 oktober zijn wij aan het werk vanaf het huidige werkvak tot aan Markt
33. Vanaf woensdag 4 oktober werken wij vanaf het huidige werkvak tot de kruising Markt St. Annastraat – Lollestraat.
Met de opbreekwerkzaamheden starten wij op de bovengenoemde dagen om 7.00 uur. Wilt
u daarom uw auto die dag vóór 07.00 uur ergens anders parkeren? Uw woning en/of bedrijf
blijft hier altijd te voet bereikbaar, maar tijdelijk niet per auto. Destart van de andere fasen
staan aangeven in de informatiebrief die u eerder van de gemeente Halderberge en ons
ontvangen heeft. Wanneer dit grote problemen oplevert, neemt u dan contact op met
onderstaande personen. Uw vuilcontainers kunt u aanbieden op de hoeken van het wegvak
waarin gewerkt wordt. Waar nodig kunnen we u helpen op de dagen wanneer uw containers
worden opgehaald.
Meer informatie en contact
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact
opnemen met onderstaande personen:
De heer J. Konings, toezichthouder gemeente
Tel: 06 - 30325142
De heer J. Suijkerbuijk, uitvoerder Gebr. Oomen Tel: 06 - 51900735
De heer A. Dekkers, uitvoerder Gebr. Oomen
Tel: 06 - 20573041
Heeft u onze app Doorgaande Route al gedownload? Deze is te downloaden in iedere
appstore. Via deze app kunt u zien langs welke wegen uw woning, bedrijf en/of evenement
bereikbaar is, actuele foto’s van de werkzaamheden, planning etc. U kunt uw vragen ook
stellen tijdens het inloopspreekuur in de directiekeet op de hoek van de Franciscuslaan en
de Ste Bernaertsstraat op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 13.30 uur.
Samen met de gemeente streven wij er naar zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor
weggebruikers en inwoners. Helaas kan dit niet altijd worden voorkomen.
Wij vragen hiervoor uw begrip. Actuele informatie over de wegwerkzaamheden en
bereikbaarheid vindt u op www.doorgaanderouteoudenbosch.nl.
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Aannemingsbedrijf Gebr. Oomen B.V.
J. Suijkerbuijk, uitvoerder
A. Dekkers, uitvoerder

