Aan de bewoner(s) van
(zie verzendlijst)

Datum
Betreft
Ons kenmerk
Beh. door
Doorkiesnummer

30/04/2020
Start werkzaamheden Parallelweg te Wagenberg
2020016650 / 19zd07396
W.J.L. Kapitein
140162
Geachte heer, mevrouw,
Op 9 maart 2020 informeerde ik u over het definitief ontwerp van de Parallelweg en de
aanbesteding. De werkzaamheden Parallelweg te Wagenberg hebben we aanbesteed en
gegund aan De Krom Bestratingen B.V. uit Etten-Leur. Zij gaan binnenkort starten met de
werkzaamheden.
Planning:
De aannemer start op 11 mei 2020 met de werkzaamheden tussen de Brouwerijstraat en
Parallelweg 32. Daarna zal hij in fases richting de Kerkstraat gaan werken. De aannemer
verwacht binnen 10 weken na de start de werkzaamheden af te ronden.
Vooropname woningen:
Van de woningen die direct tegen het werkterrein aan liggen wordt een bouwkundige
vooropname gemaakt. Dit doen wij omdat we schade nooit helemaal uit kunnen sluiten. De
vooropname wordt gedaan door het bedrijf “ Quattro Expertise” uit Oosterhout. Zij nemen zelf
contact op met u om een afspraak te maken voor de woningopname. Zij doen dit op zeer
korte termijn en handelen in opdracht van de gemeente/aannemer.
Afvalinzameling tijdens de werkzaamheden
De vuilophaaldienst is op de hoogte van de werkzaamheden. U kunt uw afval aanbieden
buiten de wegafzetting. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, dan helpt de aannemer u graag.
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Contactpersonen uitvoering
Aannemer De Krom Bestratingen B.V. uit Etten-Leur gaat het werk uitvoeren. Het eerste
aanspreekpunt van de aannemer op het werk is dhr. J. Martens (de uitvoerder). Hij is te
bereiken via telefoonnummer 06-48432999.
Vanuit de gemeente houdt de heer C. Godschalk toezicht op de uitvoering. Hij is bereikbaar
via het algemene telefoonnummer 140162.
Meer informatie
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen via
het algemene telefoonnummer 140162.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Drimmelen

De heer W. Kapitein,
Projectleider Parallelweg Wagenberg
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