KWS Infra bv

Zwolle, februari 2014

Vestigingsadres

t.a.v. de bewoners / gebruikers van dit pand

Nieuwe Deventerweg 129
8014 AE Zwolle
Correspondentieadres

Ons kenmerk: BU.BBH.Bestek 1946.001
Betreft: Werkzaamheden Jachtlaan en omgeving

Postbus 609
8000 AP Zwolle
Telefoon

Geachte heer, mevrouw,

+31 (0)38 469 61 23
Telefax

Wij van KWS Infra gaan voor de gemeente Apeldoorn het groot onderhoud aan de Jachtlaan,
+31 (0)38 465 60 33
Driehoek en Polhoutlaan uitvoeren. Graag wil ik u uitnodigen voor de inloopavond op dinsdag
E mail
11 maart. Tussen 16.30 en 18.30 uur bent u van harte welkom in het bijgebouw van de Victorzwolle@kws.nl
kerk. In juli 2013 heeft de gemeente u al geïnformeerd over het ontwerp, tijdens inloopavond op
Internet
11 maart willen wij u bijpraten over de fasering en de planning van de werkzaamheden. Zo howww.kws.nl
pen wij u een beeld te schetsen wat u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt verwachten. Tevens heeft u de gelegenheid om uw vragen of problemen aan ons voor te leggen. Zowel mensen van
KWS Infra als ook van de gemeente Apeldoorn beantwoorden dan graag uw vragen.

Wij houden u op de hoogte
Wij voeren de werkzaamheden uit tussen 24 maart en eind oktober 2014. Tijdens de werkzaamheden houden wij
u via verschillende wegen op de hoogte. Via de website www.kwswerkt.nl/jachtlaan kunt u altijd de laatste bewonersbrieven en de voortgang van de werkzaamheden raadplegen. Bovendien kunt u op de website de meest actuele versie van de werkzaamheden raadplegen. Daarnaast kunt u ons volgen op Facebook
(fb.com/AsfaltJachtlaan) en Twitter (@AsfaltJachtlaan). Ook sturen wij elke maand een email met daarin de laatste
stand van zaken en de meest recente planning. U kunt tijdens de inloopavond uw e-mailadres achterlaten of mij
een email sturen, dan zorg ik ervoor dat u deze email ook ontvangt. Eén week voordat wij starten met een nieuwe
fase ontvangen alle bewoners van deze fase een nieuwe brief. In deze brief geven wij aan wat er in de fase gaat
gebeuren, wat de (tijdelijke) gevolgen zijn en hoe lang de werkzaamheden duren.
Aandacht voor bomen
Tijdens de werkzaamheden krijgen de bomen extra aandacht van ons. Om er zeker van te zijn dat we deze beeldbepalende bomen niet beschadigen plaatsen we om alle bomen bescherming. Waar mogelijk, plaatsen we bouwhekken om de bomen om deze te beschermen. Daarnaast hebben we een externe adviseur die ons helpt met de
werkzaamheden in de omgeving van deze bomen.
Mocht u nog vragen hebben dan spreek ik u graag op 11 maart in het bijgebouw van de Victorkerk. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn op deze avond, dan kunt u mij ook telefonisch of via email/Twitter/Facebook bereiken.
Daarnaast zal ik gedurende de uitvoeringsperiode van maart tot oktober 2014 elke dinsdagochtend aanwezig zijn. Tijdens het inloopuurtje van 10-11 uur bent u van harte welkom om langs te komen om uw vragen of problemen voor te leggen. U kunt dan binnenlopen in het bijgebouw van de Victorkerk aan de
Jachtlaan zonder afspraak, de koffie/thee staat altijd klaar.
Graag zie ik u 11 maart of anders tijdens het inloopuurtje op een dinsdagochtend bij de Victorkerk.
Met vriendelijk groet, namens het projectteam,
Bart Boeschen Hospers
Omgevingsmanager KWS Infra bv
Royal Bank of Scotland

Telefoon: 06 22 75 74 30
E-mail: bboeschenhospers@kws.nl
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