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Reconstructie Kruising Reeweg - Weteringsingel

Geachte heer, mevrouw,
Om de verkeersveiligheid te vergroten richt de gemeente het kruispunt Reeweg-Weteringsingel opnieuw
in. De werkzaamheden starten maandag 29 augustus en duren ongeveer 8 weken. Aannemer KWS Infra
BV voert het werk uit.
Informatie tijdens de werkzaamheden
De werkzaamheden vinden in fases plaats. Actuele informatie over de fasering en de voortgang van de
het project staat in de bouwapp. U kunt deze 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.
Kruising afgesloten, woningen en winkels bereikbaar
De kruising Reeweg/Weteringsingel is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor verkeer. Er is een
omleidingsroute. Zo blijven de huizen en winkels in de directe omgeving van de kruising bereikbaar voor
bewoners, bezoekers en klanten, leveranciers én hulpdiensten.
Parkeren
Tijdens de werkzaamheden moet u uw auto misschien op een andere plek in de wijk parkeren, want
meer mensen willen hun auto in de straten rondom de werkzaamheden parkeren. Hierdoor kan het
moeilijker zijn om een parkeerplaats te vinden. Dit kunnen wij helaas niet voorkomen. We vertrouwen
op uw begrip.
Vragen of valt u iets op?
Meer informatie over het project staat op onze website www.h-i-ambacht.nl/projecten
(Reeweg-Weteringsingel).
Heeft u vragen over de werkzaamheden, een klacht of valt u iets op? Via de bouwapp kunt u dit direct
aan de aannemer doorgeven. Belt of e-mailt u liever? Neem dan contact met op meneer Jack de Jong
van KWS Infra BV, per e-mail bereikbaar op jadejong@kws.nl of telefonisch met de heer Arnold Huisson
van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht via 14078.
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