De Overmaat 71a
6831 AG Arnhem

25 februari 2021

Tel.: 026-3031960

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s)van dit pand

Onderwerp:

Reconstructie Rustenburg en Veerstraat

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de gemeente Wageningen start Gebra Infra vanaf maandag 8 maart met de
reconstructie van de Rustenburg en Veerstraat. Het betreft hier aanpassingen van de
reconstructie en, herstellen van schade aan de rijbaan, parkeervakken en voetpaden. Op de
achterzijde van deze brief is een tekening weergegeven waar de werkzaamheden
plaatsvinden.
Werktijden en duur werkzaamheden
Onze werktijden zijn van 07.00 tot 16.00 uur
De totale werkzaamheden zullen ± 8 weken in beslag nemen.
Bereikbaarheid woning en hulpdiensten
Wij zullen de werkzaamheden in fases uitvoeren, hierdoor zal niet de hele straat worden
opgebroken. Wel zal er een omleiding worden ingesteld. Enig moment is het mogelijk dat de
toerit tot uw straat of inrit voor korte tijd is afgesloten.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden uw woning bereikbaar.
Uw woning is altijd bereikbaar voor de hulpdiensten in geval van nood.
Parkeren
Tijdens de werkzaamheden kan er op delen van de rijbaan en parkeervakken niet
geparkeerd worden. Zodra wij in de buurt van uw pand zijn, zullen wij u per brief / flyer
verzoeken u uw auto(’s) op omliggende parkeerplaatsen te parkeren.
Aanbieden afvalcontainer
De afvalcontainers kunnen op de normale wijze worden aangeboden
Contact
Gebra Infra werkt met zeer korte lijnen binnen haar uitvoeringsteam en willen graag goed
benaderbaar zijn voor omwonenden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen
met ons kantoor. Dit kan per mail via e.aerns@gebra-infra.nl of telefonisch telefonisch via
telefoonnummer
026 - 303 1960 (24 uur per dag bereikbaar, staat doorgeschakeld buiten werktijd).
Tot slot
Wij realiseren ons dat werkzaamheden bij u in de straat tot overlast gaan leiden, wij proberen
deze tot een minimum te beperken. Wederzijds begrip en overleg is de basis om dit project
te laten slagen.
Met vriendelijke groet,

Gebra Infra

= Werkvolgorde

