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Aan de bewoner(s) van dit pand.

Betreft:

Reconstructie Boschmeersingel

Geachte heer/ mevrouw,
In opdracht van de gemeente ’s Hertogenbosch zijn wij bezig met de reconstructie van de
Boschmeersingel. Hierover bent u reeds geïnformeerd door de gemeente middels een bewonersbrief.

Planning
Het project is opgedeeld in 4 fases, waarbij gestart is aan de zijde van de Rijzertlaan tot en met
de kruising van de Lagemorgenlaan. Dit gedeelte van de Boschmeersingel wordt voor de
kerstvakantie weer opengesteld.
Op maandag 4 januari wordt gestart met de werkzaamheden van fase 2.
Deze fase loopt vanaf de Lagemorgenlaan tot de Hudsonlaan.
Daarbij wordt gestart met het volledig opbreken van de rijbaan en de trottoirs.
Voor voetgangers worden er tijdelijk loopschotten gelegd.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden waarborgen wij de bereikbaarheid van de woningen zo goed als mogelijk.
Ook in de avonduren en de weekenden zal er voor gezorgd worden dat uw woning ten minste te voet
bereikbaar is.
We verzoeken u hierbij vriendelijk, om de auto niet op de oprit of op de parkeerplaatsen voor de deur
te parkeren in fase 2 vanaf maandag 4 januari 06.45 uur.
Inzameling huisvuil
Het is mogelijk dat gedurende (een deel van) de werkzaamheden de huisvuilwagen niet bij uw woning
kan komen. Om problemen te voorkomen vragen wij u de containers naar de dichtstbijzijnde
verzamelplaats te brengen die voor de huisvuilwagen wel bereikbaar is (bijvoorbeeld de hoek van de
straat).
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met
onze uitvoerder dhr. J. Vink, bereikbaar tijdens kantooruren via
telefoonnummer 06 – 5167 6209
Wij hopen op uw begrip voor deze situatie en proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Met vriendelijke groet,

Hanenberg Wegenbouw bv

