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Aan de bewoners van dit adres
Datum: 26 november 2018
Onderwerp: herinrichting De Noord 2.0; fase 4

Geachte Bewoners,

In opdracht van de gemeente Katwijk informeren wij u over de start van de herinrichtingswerkzaamheden van
fase 4 van De Noord 2.0. De werkzaamheden houden in het aanbrengen van een schoonwaterriool in enkele
straten, het vervangen van de bestrating en de aanpak van de groenvoorziening en speelplaatsen.
Werkzaamheden/planning
In week 2 2019 starten we met de voorbereiding, vervolgens wordt er gewerkt in deelfases. In de bijlage kunt u
zien hoe de deelfases zijn ingedeeld. De werkzaamheden zullen naar verwachting van 14 januari 2019 tot eind
mei 2019 plaatsvinden. De beplanting wordt later in het jaar aangebracht.
Door middel van bebording in de straat wordt u tijdig geïnformeerd over de afsluiting. Tevens krijgt u 1 week voor
de start van de werkzaamheden nog een brief met informatie omtrent het parkeren, wegomleidingen,
vuilcontainers plaatsen, etc.
Helaas betekenen werkzaamheden enige overlast voor u en uw omgeving. Wij proberen dit zoveel mogelijk te
beperken. Het kan zijn dat door onvoorziene omstandigheden de planning uitloopt hiervoor vragen wij uw begrip
en medewerking.
Uitnodiging
U bent van harte welkom op de inloopavond op woensdag 12 december a.s. U kunt binnenlopen tussen 19.30 en
20.30 uur en onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kennis maken en het project op tekening bekijken.
De inloopavond is in het gebouw van K&O Katwijk, Sluisweg 16.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen op ons algemene
nummer 071-3412309 of met de uitvoerder Gerbert van Triest 06-51827910. Op onze website www.bijleveldbv.nl
en facebookpagina zullen wij regelmatig informatie plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Aannemersbedrijf J. Bijleveld B.V.

