THOLEN, MOLENVLIETSE DIJK E.O.
Aan de bewoner(s) van dit pand
Hansweert,
Datum: 4 juli 2022

Ons kenmerk:
Onderwerp:

22.047-220704-brief bewoners 1 Molenvlietsedijk e.o.
Tholen.docx
Tholen, D/5003030 Molenvlietsedijk

Geachte heer/mevrouw,
Binnenkort gaan wij starten met de uitvoering van kabel- en leidingwerken bij u in de wijk.
Deze werkzaamheden worden gefaseerd en vooruitlopend aan de herinrichtingswerkzaamheden van de
gemeente Tholen uitgevoerd. Onze opdrachtgever voor de kabel- en leidingwerken is DNWG/Stedin.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd t.w. :
• Kruising Postweg N286.
• Nieuwlandsedijk
• Molenvlietsedijk ( vanaf Eeweg-Mossellaan)
• Molenvlietsedijk (vanaf Mossellaan-Ten Ankerweg)

Uitvoering week 27-30
Uitvoering week 27-31
Uitvoering week 35-40
Uitvoering week 41-50

In de periode van week 32 t/m week 34 zullen er i.v.m. vakantie geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
Indien er vertraging in de uitvoering optreedt zullen wij u met een nieuwe brief hierover tijdig informeren.
Tijdens de uitvoering zorgen wij voor een goede bereikbaarheid naar de woningen.
Voor het overnemen van de huisaansluitingen zal onze monteur, of de uitvoerder op locatie, persoonlijk
contact opnemen met de bewoners om een afspraak te maken.
Ondanks dat de werkzaamheden wellicht voor ongemak kunnen zorgen, vragen wij uw begrip voor deze
situatie en hopen wij op uw medewerking.
Wij verzoeken u vriendelijk tijdens het werk rekening te houden met het volgende:
• Er wordt gewerkt met machines en er zijn meer transportbewegingen dan gebruikelijk. Wij vragen u
vriendelijk, doch dringend, uw kinderen op het gevaar hiervan te wijzen.
• Uw afvalcontainer aan het einde van het werkvak neer te zetten. Indien noodzakelijk kunnen wij u
daarbij assisteren.
Voor specifieke vragen over de uitvoering kunt u ondergetekende of onze uitvoerder Rens Sinke tijdens
kantooruren mailen of bellen . De contactgegevens staan hieronder vermeld.
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd , verblijven wij.
Hoogachtend,
Frans Sinke
Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V.
Hansweert
GSM: 06-5126 2978/ E-mail: f.sinke@vd-straaten.nl

Contactpersoon: Rens Sinke
Telefoon: 06-2246 7320
E-mail: r.sinke@vd-straaten.nl

