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KWS Infra voert in opdracht van Gemeente
Barneveld reconstructiewerkzaamheden
uit aan de Burgemeester Kuntzelaan.

nieuwsbrief in de gaten voor het laatste
nieuws over de werkzaamheden en de
bereikbaarheid in de Burgemeester
Kuntezelaan.

Werkzaamheden
De werkzaamheden aan de inrit van het
parkeerterrein bij de Albert Heijn zijn vorige
week afgerond.
Deze week voeren wij de resterende
werkzaamheden uit aan de centrumzijde
van de Burgemeester Kuntzelaan. Wij
brengen de nieuwe verharding van het
fiets- en voetpad aan.
Daarnaast werken wij op het parkeerterrein
bij
de
“Versstraat”.
Door
onze
werkzaamheden is deze week beperkt
parkeergelegenheid beschikbaar.

Veiligheid
“Wij werken veilig of wij
werken niet!”. Dat is bij
KWS Infra de norm. Voor
ons betekent dit dat wij
de regels en richtlijnen
van ons veiligheidsprogramma WAVE dagelijks toepassen.
Voor u betekent dit dat u ervan op aan kunt
dat u rondom ons werkterrein veilig bent.
Wij nemen maatregelen om u te behoeden
voor gevaarlijke situaties.

De winkels in de Burgemeester Kuntzelaan
zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Ziet u toch een onveilige situatie op of
rondom het werkterrein? Spreek ons erop
aan! U kunt dit op elk moment bij iedere
medewerker doen!

Bereikbaarheid

Meer informatie

Tijdens onze werkzaamheden aan het
parkeerterrein bij de “Versstraat” kunt u uw
auto parkeren op het parkeerterrein bij de
Albert Heijn. Parkeren op dit parkeerterrein
is momenteel gratis.

Meer informatie over de werkzaamheden
en bijbehorende ontwikkelingen staat op
onze website kwswerkt.nl/kuntzelaan.

Voor autoverkeer zijn er deze week geen
beperkingen
in
de
Burgemeester
Kuntzelaan. Fietsers en voetgangers
maken gebruik van het fiets- en voetpad
aan de spoorzijde van de Burgemeester
Kuntzelaan.

Start projectfase 2A
Op maandag 18 september starten wij met
de werkzaamheden aan projectfase 2A. Wij
werken dan aan de rijbaan tussen de
Nairacstraat en de Kampstraat. Houdt deze

Contact
Heeft u vragen of klachten met betrekking
tot de werkzaamheden? Stuur dan een email naar c.rood@gaim.nl of bel onze
omgevingsmanager op 06 5022 4415.
Onze omgevingsmanager is telefonisch
bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en
17:00 uur.
Heeft u liever persoonlijk contact? Dan bent
u op werkdagen van harte welkom in onze
bouwkeet op de parkeerplaats van de
Albert Heijn Kuntzelaan. De koffie staat
klaar!
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