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We gaan werkzaamheden uitvoeren in uw straat of de straat waar u gebruik van maakt.
De weg is dan niet open voor verkeer. We informeren u via deze brief.

De weg wordt opnieuw ingericht
Het stuk doodlopende weg tussen de Wilhelminastraat en het achter terrein van Restaurant oNz 
wordt vervangen door klinkers. Ook wordt er gewerkt aan de regenwaterafvoer. De firma D. Van 
Bogget bestratingen voert de werkzaamheden uit.

De werkzaamheden starten op dinsdag 19 april
De straat is dan afgesloten voor verkeer (voetganger, fietser en auto). Leveranciers kunnen ook 
geen gebruik maken van de weg. We zoeken graag samen met u en de leverancier naar een 
gepaste oplossing om goederen bij uw pand te laten komen. We proberen overlast zo goed als 
mogelijk te voorkomen en te zorgen dat de weg zo snel mogelijk weer open gaat voor verkeer. De 
werkzaamheden duren ongeveer 6 werkdagen.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden
Uw woning of pand blijft te voet bereikbaar. Op het terrein achter Restaurant oNz wordt een stuk 
schutting weggehaald. Dit stuk terrein mag gebruikt worden om te voet bij uw woning of pand te 
komen. Met transport karren kunnen goederen naar de locatie gebracht worden. Het is niet 
toegestaan om met de auto op dit terrein te komen of te parkeren. In de bijlage vindt u een 
afbeelding met de situatie schets.

Parkeren tijdens de werkzaamheden
In het gebied waar aan de weg gewerkt wordt mag u niet parkeren. Daarom zijn er een aantal 
openbare parkeerplaatsen gereserveerd. U mag op deze parkeerplaatsen parkeren. Er wordt niet 
gehandhaafd op het gebruik van de parkeerplaatsen door derden.



Meer informatie en vragen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie neemt u dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar 
via telefoonnummer (077) 306 66 66. U kunt ook een e-mail sturen naar: 
Cov.Bouten@peelenmaas.nl.
Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen? Dan kunt u deze stellen aan de stratenmaker die 
buiten aan het werk is.

Met vriendelijke groet,

Coy Bouten
Trainee Technisch Toezichthouder Wegen

* Deze brief is digitaal gemaakt. Daarom staat er geen handtekening onder de brief.

Dank voor uw begrip.
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1. Situatie schets wegwerkzaamheden
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