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

Uw brief van :

Ref.

:

Uw kenmerk :

Tel.

:

Fax

:

R. Groenen
(073) 615 90 69

Datum

:

SB/R&B 3694695zkn 14RB0201
19 augustus 2014

Onderwerp

:

Werkzaamheden De Hoef Zuid, omgeving oude sportvelden, vanaf medio september

Ons kenmerk :

E-mail :

r.groenen@s-hertogenbosch.nl

Geachte mevrouw / heer,
De werkzaamheden rondom het zwembad Kwekkelstijn zijn bijna klaar. Medio september starten
we op het terrein van de oude sportvelden. In deze brief leest u wat we nu gaan doen, hoe lang het
duurt en wat dat voor u als omwonende(n) betekent.
Wat gaan we nu doen en waar?
De werkzaamheden vinden plaats op het braakliggend terrein van de oude sportvelden. We gaan
het terrein klaarmaken voor de bouw van nieuwe woningen. Dit houdt in:
-

Aanleggen nieuwe riolering
Klaarmaken grond voor nieuwbouw (grondverzet)
Aanleggen van kabels en leidingen
Aanleggen van bouwwegen

Planning
Firma J.P. van der Schoot B.V. uit Oirschot voert het werk uit. Enexis & Brabant Water leggen de
kabels en leidingen. De werkzaamheden starten medio september. We verwachten eind november
klaar te zijn.
Wij informeren u als we door (weers-)omstandigheden van de planning moeten afwijken.
Overlast en bereikbaarheid
U ondervindt beperkt hinder door deze werkzaamheden. De Sportlaan, het zwembad, de speeltuin
en de terreinen van de verenigingen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Het
bouwverkeer maakt gebruik van de toegangsweg vanaf de Deken van Roestellaan.
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Hebt u vragen?
Neemt u dan contact op met de heer A. van den Bosch. Zijn telefoonnummer is (073) 615 3102, of
stuur een e-mail naar realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl. Graag onder vermelding van het
kenmerk van deze brief.
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig
Hebt u een vraag, klacht of melding over zaken in de openbare ruimte? Denk hierbij aan verstopte
straatputten, kapotte lantaarnpaal, vernielingen, (zwerf)vuil en rommel, verzakte stoeptegels,
illegaal gestort afval, etc. Neemt u dan contact op met het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig.
Telefoonnummer (073) 615 55 55 of via www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte,

A.M. Krop
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