Herinrichting Grotestraat
De Overmaat 71a
6831 AG Arnhem
Postbus 30113
6803 AC Arnhem
Tel.: 026-3031960

Aan de eigenaar of gebruiker van dit pand

26 september 2019
Onderwerp:

Start volgende fase Grotestraat

Geachte heer / mevrouw,
De werkzaamheden op de Torenstraat zijn zo goed als afgerond. We moeten alleen nog een
gedeelte van de riolering vervangen. Om een rioolput te plaatsen en straatwerk te maken
gaan we starten op fase 4, het gedeelte links naast de kerk. Zie ook de tekening op de
achterzijde van deze brief.
Bereikbaarheid & Veiligheid
We sluiten de Grotestraat niet af voor bezoekers van het centrum. Om de doorgang langs de
werkzaamheden zo groot mogelijk te houden vragen wij vriendelijk om geen fietsen en
reclameborden in de looppaden of tegen de hekken te plaatsen. Hierdoor kunnen de
bezoekers zo goed mogelijk langs het werkvak.
Bereikbaarheidstekening
In de bijlage treft u de bereikbaarheidstekening waarop wij de situatie voor het
bevoorradingsverkeer zo goed mogelijk hebben aangegeven. Vriendelijk verzoek deze,
indien mogelijk, bij uw transporteur kenbaar te maken.
Hulpdiensten
Uiteraard blijft uw pand bereikbaar voor de hulpdiensten in geval van nood.
Afvalinzameling
De afvalinzameling vindt op de gebruikelijke wijze plaats. U kunt uw container gewoon voor
of achter het gedeelte zetten waar gewerkt wordt. Wij informeren de chauffeurs van de
afvalinzameling.
Vragen of wens om meer informatie?
Voor vragen voor de uitvoering kunt u rechtsstreeks op het werk onze medewerkers
aanspreken. Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met onze
omgevingsmanager Douwe Gerhardus. Indien nodig komt hij persoonlijk bij u langs.
Tot slot
Wij realiseren ons dat werkzaamheden bij u in de straat tot overlast gaan leiden, wij proberen
deze tot een minimum te beperken. Zien wij iets over het hoofd of heeft u vragen laat het ons
weten. Wederzijds begrip en overleg is de basis om dit project te laten slagen.
Met vriendelijke groet,
Gebra Infra

LET OP GEWIJZIGDE CONTACTGEGEVENS:
Omgevingsmanager: Douwe Gerhardus
Tel:
06-10699006
E-mail:
d.gerhardus@gebra-infra.nl

Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels &
appartementen aan het betreffende werkvak te voet
bereikbaar via kunststof loopschotten.

