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Werkzaamheden Heesterseweg Geffen

Geachte heer, mevrouw,
Deze week start onze aannemer met rooien van bomen en hagen voor de herinrichting van de
Heesterseweg. Vanaf 10 oktober zullen de werkzaamheden aan rijbaan, fietspad en kabels en
leidingen starten. De werkzaamheden voor de gemeente worden uitgevoerd door
aannemersbedrijf T. van de Haterd. Voor de kabels en leidingen van Enexis is de aannemer
Hurkmans BV.

Waar gaan we werken?
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Heesterseweg , Bergstraat (het deel dat in het
verlengde ligt van de Heesterseweg),’t Woud en de Veldstraat.
Wat gaan we doen?
- De fietspaden krijgen een breedte van 2,50m.
- De klinkers in de rijbaan van de Heesterseweg worden vervangen door asfalt.
- Enexis gaat kabel en leidingen vervangen en verleggen.
- We brengen nieuwe verlichting aan.
Hoe lang gaan het werk duren?
De werkzaamheden duren tot medio maart 2017.
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Wat merkt u hier van?
Fase A: 10 oktober 2016 tot 20 januari 2017, afsluiting Heesterseweg vanaf de kruising De
Doelen/ Kraaijeven tot aan de kruising Bergstraat.
Fase B: begin november wordt gedurende 9 dagen het gedeelte tussen de Bergstraat en ’t
Woud afgesloten.
Fase C: 9 januari 2017 tot 15 februari 2017, afsluiting Heesterseweg vanaf de kruising
Kraaijeven tot aan het Geffens Veld.
Fase D: 18 januari 2017 tot 4 maart 2017, afsluiting Heesterseweg vanaf de kruising Geffens
Veld tot aan huisnummer 2 van de Heesterseweg.
De afsluitingen gelden voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen gebruik blijven
maken van de weg. We stellen alles in het werk om uw woning/bedrijf bereikbaar te houden
voor gemotoriseerd verkeer. Er zijn een aantal momenten in de uitvoering dat dit niet mogelijk
is. U wordt hierover geïnformeerd door de aannemer.
Heeft u vragen?
Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met projectleider, de heer P. van Erp of
de opzichter van het werk de heer H. Appelhof. Wij zijn allebei bereikbaar via telefoonnummer
14 0412. Voor vragen over uitvoering kunt u contact opnemen met Aannemingsbedrijf T. van de
Haterd B.V. telefoonnummer 073 532 6100

Met vriendelijke groet,

P. van Erp
Projectleider GIBOR

