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Binnenkort vinden er wegwerkzaamheden plaats in de buurt van uw
woning/pand. Aannemingsbedrijf KWS Infra bv uit Zwijndrecht voert
het werk uit, in opdracht van de gemeente Hendrik Ido Ambacht. In deze brief leest u hier
meer over.
Wat gaat er gebeuren en wanneer?
We reconstrueren de kruising Reeweg – Weteringsingel.
Om overlast te minimaliseren en de bereikbaarheid van woningen en winkels te garanderen
voeren we de werkzaamheden gefaseerd uit.
Fase 1: start 29 augustus 2022, gereed 2 september 2022.
Fase 1 betreft het verwijderen en weer terug aanbrengen van asfalt vanaf de Admiraal de Ruyterlaan tot net voorbij de Tromplaan en vanaf de brug over de watergang tot aan de kruising
met de Weteringsingel.
Fase 2: start 5 september 2022, gereed 28 oktober 2022.
Fase 2 betreft de reconstructie van de gehele kruising Reeweg – Weteringsingel.
Op de achterzijde van deze brief ziet u de locaties van de fases.
Wat betekent dit voor u?
Tijden de werkzaamheden is een gedeelte van de Reeweg en de Weteringsingel gestremd
voor verkeer (zie locatietekeningen) en stellen we omleidingsroutes in.
Doordat de werkzaamheden in 2 fasen worden uitgevoerd is de bereikbaarheid van de woningen en winkels gewaarborgd.
Vragen of opmerkingen?
Wij willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking en begrip. Heeft u nog vragen, dan kunt
u contact opnemen met KWS Infra bv via de KWS app.
U kunt de KWS app downloaden via de App store voor Apple of de Playstore voor Android. U
kunt zoeken op het project ‘Reconstructie kruising Reeweg - Weteringsingel’ en hem als favoriet aanvinken door op het sterretje te klikken. Vervolgens geeft u aan wat uw relatie is tot het
werk. KWS Infra houdt u met behulp van updates op de hoogte van de actuele zaken rondom
de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
KWS Infra bv

Locatie werkzaamheden fase 1.

Locatie werkzaamheden fase 2
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