Van Boekel Regionaal
Sanderboutlaan 2A
6181 DN Elsloo
Tel: (0)486 – 459000
www.vanboekel.com

Elsloo, 18-02-2019
Ons kenmerk: 418403-06-A
Betreft:
Start werkzaamheden fase D vanaf kruispunt “Houtstraat-Geerstraat” tot en met
kruispunt “Plein-Bovenderstraat-Haagstraat”
Geachte bewoner(s),
Zoals u wellicht heeft opgemerkt, zijn de werkzaamheden in de Geerstraat inmiddels ver gevorderd.
Vanaf zaterdag 2 maart 2019 is de Geerstraat wederom bereikbaar vanaf de Belenweg.
Vanaf maandag 11 maart 2019 starten de werkzaamheden in fase D (wegafsluiting wegvak vanaf
kruispunt “Houtstraat-Geerstraat” tot en met kruispunt “Plein-Bovenderstraat-Haagstraat).
De werkzaamheden zullen, met uitzondering van eventuele onvoorziene omstandigheden, medio
april worden afgerond.
Aansluitend worden de werkzaamheden voortgezet in de Bovenderstraat. Nadere informatie
hierover zal uiteraard nog volgen.
Vanaf maandagochtend 11 maart 06:00 uur zal het werkvak worden afgesloten voor alle verkeer.
Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding ingesteld.
Arriva zal net als tijdens de eerste fase (kruispunt Belenweg – Amstenraderweg) een pendelbus
inzetten. De haltes blijven gehandhaafd. Informatie over de gewijzigde reistijden treft u in de week
voorafgaand aan de werkzaamheden aan op de bushaltes en op www.arriva.nl.
De huisvuilcontainers binnen het werkgebied, voorzien van uw huisnummer, kunt u op de
betreffende inzameldag vóór 07:00 uur aan straat zetten. Wij zorgen dat de containers op een
verzamelplek terecht komen, en na lediging weer terug bij uw woning worden geplaatst.
Wij verzoeken u om uw auto vanaf bovengenoemde datum elders te parkeren, zodat er geen auto’s
geparkeerd staan op de weg of op de inritten binnen het werkgebied. Mocht u buiten onze werktijden
toch het werkgebied moeten betreden, dan geschiedt dit geheel op eigen risico.
Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de detailaanpak van het werk of graag persoonlijke vragen
willen stellen, is er een inloopmiddag georganiseerd. U kunt binnenlopen op dinsdag 12 maart van
16:00 uur tot 18:30 uur in ons directieverblijf gelegen aan de Mgr. Mannensstraat 51. Om de hoek
van dit pand kunt u de achteringang bereiken, waar ons kantoor is aangeduid met een naambordje.
Om een inschatting te maken van het aantal mensen vragen wij u zich aan te melden via
j.Dankers@vanboekel.nl
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Voor vragen, specifieke afspraken of tips gedurende de uitvoering kunt u contact opnemen met één
van de volgende contactpersonen;

1e Dhr. Soentjens, uitvoering
2e Dhr. Dankers, uitvoering
3e Dhr. Harings, dagelijks toezicht

Van Boekel Regionaal
Van Boekel Regionaal
Gemeente Onderbanken

+31630997520
+31620929652
+31613489714

Per mail kunt zich het beste richten tot Dhr. Dankers, J.Dankers@vanboekel.com
We beseffen de impact van onze werkzaamheden en de hinder die u hiervan ondervindt. We trachten
dit tot een minimum te beperken.
Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben zien wij uit naar een voorspoedige
uitvoering,
Met vriendelijke groet,
Van Boekel Regionaal
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