Aan de bewoner(s) van
Omgeving Havensloot
Marken

Monnickendam, 11 september 2015
Onze referentie : DB/150346/00017555/56455.01
Betreft
: Vervangen beschoeiing Havensloot Marken
Onderwerp
: bewonersinformatie

Geachte heer/mevrouw,
Bij deze willen wij u graag informeren over de werkzaamheden welke uitgevoerd gaan worden in de omgeving van de
Havensloot.
De beschoeiing aan de Havensloot is sterk verouderd en dient te worden vervangen. Alles zal in het werk worden gesteld om
de overlast, voor u als omwonende, tot een minimum te beperken.
De werkzaamheden zullen in week 40 worden gestart en zullen medio week 50 worden afgerond.
De werkzaamheden worden gestart op locatie Noord en aansluitend zullen deze verder gaan op locatie Zuid, zie tevens de
bijgevoegde plattegrond voor de locaties.
In verband met de beperkte ruimte op de werklocatie, zal het benodigde materiaal op een andere locatie worden opgeslagen.
Dit materiaal zal via vastgestelde routes met klein materieel worden vervoerd naar de werklocaties. Houdt u daarom rekening
met eventueel tijdelijke wegblokkades i.v.m. laden en lossen.
Op de bijgevoegde plattegrond staat aangegeven waar de opslaglocatie is en welke routes worden aangehouden voor de
locaties Noord en Zuid.
Mocht u vragen hebben n.a.v. de werkzaamheden, dan kan u altijd contact met ons opnemen.
Ons aanspreekpunt van dit werk is onze uitvoerder, dhr. J. Schotanus, hij is te bereiken per mail op
j.schotanus@vangeemen.nl of via ons algemene telefoonnummer (0299) 640 625. Bij vragen en / of opmerkingen gelieve
melden dat het de werkzaamheden aan de Havensloot te Marken betreft.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
D. van Geemen & Zn. BV

Behandeld door:
D.Y. ter Brake
d.terbrake@vangeemen.nl
0299-640 625
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Op dit schrijven zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke desgewenst op aanvraag kosteloos kunnen worden toegestuurd.
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