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Onderwerp

Update van de werkzaamheden in uw
wijk richting kerstreces

Geachte heer, mevrouw,
Begin oktober ontving u van ons een brief over de stand van zaken van de werkzaamheden in uw wijk.
Inmiddels zijn we al weer zo’n twee maanden verder en geven we u graag een update van de
werkzaamheden. In deze brief leest u wat u de komende periode kunt verwachten.
Werkzaamheden tot aan de kerstvakantie
In de periode tot aan de kerstvakantie brengen we de verharding in de Marius Richterslaan en de Hendrik
Chabotlaan aan (tot de Vogelwikke). Vanaf 19 december ligt het werk stil, omdat we tijdens de
kerstvakantie niet werken. Wij laten het werk netjes en opgeruimd achter. De straten zijn rond de kerst
en oud en nieuw dus allemaal begaanbaar.
Werkzaamheden vanaf januari 2021
Vanaf de eerste week van 2021 starten we de rioleringswerkzaamheden weer op in de Hendrik
Chabotlaan vanaf de Vogelwikke. En dan werken we via de John F. Kennedylaan en de Europasingel de
wijk uit. We verwachten dat deze werkzaamheden in maart 2021 klaar zijn.
Aanleg van groen in uw wijk
Het is u wellicht al opgevallen dat er nog veel lege of oude groenstroken zijn in de wijk. Deze
groenstroken voorzien we vanaf het komende plantseizoen van groen, zoals struiken en bomen. Dit
plantseizoen loopt normaal gesproken door tot medio maart.
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Werkzaamheden lopen langer door
In de brief van oktober gaven we aan te streven naar afronding van de werkzaamheden voor de kerst van
dit jaar. Dat is jammerlijk genoeg, helaas niet gelukt. We zijn dus nog wel langer aan het werk in uw
wijk, waardoor u langer overlast heeft. Door het laatste deel van de werkzaamheden in het nieuwe jaar
op te pakken, kunnen we een beter eindresultaat opleveren. Hopelijk kunt u zich hierin vinden.
Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met de omgevingsmanager Leo Ratelband van Aannemingsbedrijf KVDM B.V.
via lansingerland@kvdmbv.nl. Bellen kan ook naar Mathijs Vahrmeyer. Hij is de uitvoerder van
Aannemingsbedrijf KVDM B.V. telefonisch bereikbaar op (06) 588 99 208.
Rest ons nog u een hele fijne kerst toe te wensen en alle beste wensen voor het nieuwe jaar!
Met een vriendelijke groet,
Gemeente Lansingerland en KVDM B.V.

Hubèr Hooftman
Team Projecten
Gemeente Lansingerland

John Meijer
Aannemingsbedrijf KVDM
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