Aan de bewoners van
de Parklaan te Winschoten

Drachten, 16 september 2016

Betreft

: herinrichting Parklaan Winschoten; start werkzaamheden fase 4

Documentnr.

: 0160440

Geachte bewoner(s),
Wij willen u graag op de hoogte brengen van onze werkzaamheden in de Parklaan. De werkzaamheden
lopen voorspoedig. De riolering loopt volgens planning en het straatwerk van de Bovenburen tot de
kruising met de Piet Heinlaan is eind week 38 gereed en kan dus vanaf week 39 in gebruik genomen
worden voor aanwonenden. Volgende week starten wij met fase 4. Wij willen u bij dezen graag
informeren over wat dit voor u als bewoner betekent.
Dinsdag 20 september a.s. om 7.00 uur starten we met het uitbreken van de bestaande bestrating van
Parklaan 66 t/m de kruising met de Van Speykstraat. De inrit naar Lentis, het Rozenpaviljoen en het
tijdelijk parkeerterrein achter de keten van Van der Wiel zijn dan bereikbaar vanaf de Piet Heinlaan.
De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Het aanbrengen van de riolering zal half november
gereed zijn en de bestrating zal er ca. 4 weken daarna in liggen. Kortom, voor de kerst is de gehele
Parklaan klaar!
Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur is er een bewonersspreekuur in de keet van Van der Wiel.
Hier kunt u in gesprek gaan met de uitvoerder. Uw betrokkenheid bij dit project wordt door ons zeer
op prijs gesteld. Wij zijn daarnaast zeer tevreden over de manier waarop er door buurt op onze
medewerkers gepast wordt. Tijdens het werken met het warme weer van de afgelopen weken werd
er dagelijks gezorgd voor een natje en een droogje. Hartelijk dank daarvoor.
Voor meer informatie over de werkzaamheden in uw straat, de planning of de communicatie,
verwijzen wij u graag naar de projectwebsite www.vanderwiel.nl/projecten/parklaan-winschoten.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Henk Ypma op telefoonnummer 06-10925177.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Van der Wiel Infra & Milieu BV
Henk Ypma
Uitvoerder
h.ypma@vanderwiel.nl

Corien Kingma
PR en Communicatie
c.kingma@vanderwiel.nl
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