
Geachte heer, mevrouw  

 

 

 

 

 

 

Uw brief van :  Ref. :  S. Broeder 

Uw kenmerk :  Tel. :  (073) 615 55 06 

Ons kenmerk : SB/R&B 3719741 ZKN - 11RB0278 Fax :   

Datum : 13 maart 2014 E-mail :  s.broeder@s-hertogenbosch.nl 

      

Onderwerp : Herinrichting terrein zwembad Kwekkelstijn 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Zoals reeds vermeld in de bewonersbrief d.d. 7 februari 2014, gaat de gemeente het terrein rondom 

zwembad Kwekkelstijn herinrichten. 

 

De rooiwerkzaamheden rondom het zwembad, ’t Kwekkeltje en het toekomstig woningbouwterrein 

zijn uitgevoerd. Het archeologisch onderzoek rondom het zwembad wordt naar verwachting deze 

week afgerond. Nadat de archeologische werkzaamheden gereed zijn, worden de kabels en 

leidingen van Enexis en Brabant Water verlegd en, indien noodzakelijk, vervangen. 

 

Wat zijn de werkzaamheden? 

De voorbereidende werkzaamheden staan ingepland vanaf 18 maart 2014 en worden uitgevoerd 

door firma Peijnenburg uit Vught. De werkzaamheden voor Enexis en Brabant Water worden 

uitgevoerd door firma van der Steen uit Berlicum en staan gepland vanaf 24 maart 2014. Deze 

werkzaamheden nemen circa 7 weken in beslag. 

 

U ondervindt hinder door de werkzaamheden die wij uitvoeren. Wij realiseren ons dat en proberen 

de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

 

Planning 

We verwachten dat de werkzaamheden van Enexis en Brabant Water 12 mei 2014 gereed zijn. 

Wij informeren u als we door (weers-)omstandigheden van de planning af moeten wijken.  

 



Hebt u vragen? 

Neemt u dan contact op met de heer S. Broeder. Zijn telefoonnummer is (073) 615 55 06, of stuur 

een e-mail aan realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl 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 

 

http://www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt

