Aan de bewoners / gebruikers van dit pand

Ingenieursbureau Helmond
Helmond, 18 juli 2012

Ons kenmerk: 1299005371

Doorkiesnr.: 587811

Onderwerp: Combicentrum Mierloseweg - reconstructie

Uw kenmerk: -

Uw brief d.d.: -

Beste mevrouw, meneer,
Op 20 augustus 2012 zal gestart worden met de uitvoering van de reconstructie van het Combicentrum gelegen aan de Mierloseweg. In
deze brief vertel ik u daar meer over.
De werkzaamheden bestaan uit het opnieuw inrichten van de Mierloseweg vanaf huisnummer 8 tot aan huisnummer 48A en zullen
duren tot november 2012.
Het werk zal in fases uitgevoerd worden met als gevolg dat deze op het moment van uitvoering (met uitzondering voor voetgangers)
niet toegankelijk zullen zijn voor doorgaand verkeer. Door deze manier van werken blijft het winkelcentrum zo lang mogelijk bereikbaar.
Voor de bevoorrading van de winkels zullen separate afspraken met de betreffende winkeliers gemaakt worden. Indien nodig zullen
hiervoor extra maatregelen worden getroffen en/of assistentie worden verleend.
Door middel van omleidingroutes zal aangegeven worden welke route het doorgaand verkeer moet gaan volgen.
We doen ons uiterste best om het ongemak voor u als bewoner of winkelier zoveel als mogelijk te beperken. Toch zult u misschien af
en toe overlast van de werkzaamheden hebben. Ik begrijp dat u dat vervelend vindt. Ik ga er echter van uit dat u daar begrip voor heeft.
Voor het aanbieden van uw vuil container vragen wij u deze aan te bieden op locaties die buiten het werkgebied gelegen zijn en
bereikbaar zijn voor de vuilnisauto.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de heer Edwin van Stipdonk van het Ingenieursbureau van de gemeente
Helmond. Hij is belast met het dagelijkse toezicht op het werk en is bereikbaar op telefoonnummer 0492-587814. U kunt hem ook
bellen als u tijdens de uitvoering van het werk nog vragen of problemen heeft.
Met vriendelijke groet,

ing. W.P.D. Sanderse
hoofd Ingenieursbureau Helmond
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