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Verzenddatum:

Geachte heer, mevrouw,
Graag willen wij u informeren over de stand van zaken van het project Herinrichting
centrumroute Terheijden.
Onderzoek
Komende week wordt er nader grondonderzoek verricht voor het gehele project.
Op maandag 27 november en woensdag 29 november 2017 worden er grondboringen en
sonderingen uitgevoerd voor milieukundig- en draagkrachtonderzoek.
Begin december 2017 zullen medewerkers van het bedrijf, dat het bestek/contract en
tekeningen gaat maken, voor de werkzaamheden een schouw uitvoeren voor fase 1 (van
rotonde Jumbo tot Kwakerpad/Garsdries).
Inloopavond
Begin januari 2018 nodigen we de aanwonenden aan fase 1 uit. We bespreken dan het
voorlopig ontwerp in de besteksfase. Op deze avond maken we detailafspraken over de
situatie “voor uw deur”, zodat voor iedereen duidelijk is wat er gaat gebeuren tijdens de
uitvoering.
Werkzaamheden
Binnenkort worden afspraken gemaakt met de nutsbedrijven over de start van de
werkzaamheden die zij gaan uitvoeren. Zoals afgesproken zullen deze niet in december
starten in verband met de feestdagen.
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Proces
Begin 2018 starten we met de werkzaamheden van fase 1. De fases 2 en 3 worden zo snel
mogelijk daarna aangepakt. Hier zijn we echter ook afhankelijk van andere partners, zoals
nutsbedrijven en het waterschap.
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met Hans Ribbers,
projectleider van het project “Centrumroute Terheijden”. Hij is bereikbaar via telefoonnummer
140162 of per e-mail via openbarewerken@drimmelen.nl
Ook kunt u op de website van de gemeente Drimmelen, onder “Projecten openbare ruimte”,
het project met aanvullende informatie terug vinden.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Drimmelen

De heer M. van Drimmelen
hoofd afdeling Openbare Werken
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