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

Laatste nieuwsbrief
Het project ‘Reconstructie Burgemeester
Kuntzelaan’ nadert voltooiing. De laatste
werkzaamheden ter hoogte van de
Schaepsmarkt
worden
begin
2018
afgerond. Dit betekent dat de noodzaak
voor deze wekelijkse nieuwbrief afneemt.
Daarnaast leg ik na deze week mijn taken
als omgevingsmanager neer. Tijdens de
laatste werkzaamheden zal het contact met
de omgeving worden verzorgd door
uitvoerder Ben Rietkerk. U vindt zijn
contactgegevens onder het kopje ’Contact’.

Kerstvakantie
Gedurende de kerstvakantie wordt er door
KWS Infra niet gewerkt. Dit betekent dat de
werkzaamheden in de Burgemeester
Kuntzelaan stil liggen vanaf maandag 25
december en onder voorbehoud van
weersinvloeden
worden
hervat
op
maandag 8 januari.

Werkzaamheden
KWS zet deze week alles op alles om de
oversteek ter hoogte van de Schaepsmarkt
toegankelijk te maken. Wij bestraten het
fiets- en voetpad aan de spoorzijde en
maken een noodaansluiting van tijdelijke
verharding aan de centrumzijde.
De firma Van Dijk zal deze week de
groenvoorzieningen aanbrengen.

maken van de oversteek ter hoogte van de
Schaepsmarkt. Oversteken is wel mogelijk
ter hoogte van het treinstation ‘Barneveld
Centrum’, of ter hoogte van parkeerterrein
Kapteijnstraat. De omleidingen zijn
aangegeven door middel van tijdelijke
bebording.

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.
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!

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

Contact (let op: nieuwe contactpersoon)
Heeft u in 2018 vragen of klachten met
betrekking tot de werkzaamheden? Stuur
dan een e-mail naar brietkerk@kws.nl of
bel onze uitvoerder op 06 2358 2033. Onze
uitvoerder is telefonisch bereikbaar op
werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur.

Bereikbaarheid
De rijbaan van de Burgemeester
Kuntzelaan is volledig opengesteld voor het
gemotoriseerd verkeer.
Fietsers en voetgangers kunnen als gevolg
van de werkzaamheden geen gebruik

Heeft u liever persoonlijk contact? Dan bent
u op werkdagen van harte welkom in onze
bouwkeet op de parkeerplaats achter de
Albert Heijn Kuntzelaan. De koffie staat
klaar
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kwswerkt.nl/kuntzelaan
06 5022 4415
c.rood@gaim.nl

