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Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief willen wij u informeren over de geplande werkzaamheden
in de Piccardtstraat, Blaaubeenstr, De Wit Hamerstraat en Van
Bourgondiëstraat.
Wat gaat er gebeuren;
Tijdens de informatieavond in december 2019 bent u wellicht in de
gelegenheid geweest om u op de hoogte te stellen van de plannen.
Wellicht bij u bekend zullen in voornoemde straten riool- en/of
bestratingswerkzaamheden worden verricht. In Piccardtstraat,
Blaaubeenstraat en De Wit Hamerstraat wordt het riool inclusief de
huisaansluitingen en tevens de bestrating vervangen. Ook zullen de
bomen worden (of zijn al) verwijderd.
In de Van Bourgondiëstraat beperken de werkzaamheden zich tot het
herstraten van de rijweg en het vernieuwen van het trottoir.
Op de website van de gemeente kunt u de werktekeningen ook inzien.
Bijgaand de link naar de website; https://www.goes.nl/in-degemeente/werk-in-uitvoering_44463/item/werkzaamheden-piccardtstraatblaaubeenstraat-en-van-bourgondiestraat_171539.html
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Planning:
De werkzaamheden zullen medio april of uiterlijk begin mei 2020
aanvangen. E.e.a. is afhankelijk van levertijd van materialen welke na
officiële opdracht pas konden worden afgeroepen. Afronding van het
project is voorzien in september 2020. Het werk zal gefaseerd worden
uitgevoerd waarbij gestart zal worden in de Blaaubeenstraat. Pas nadat
de werkzaamheden in de Blaaubeenstraat gereed zijn zal worden
begonnen in de Piccardtstraat. Per fase duren de werkzaamheden ca 2
maanden. U zult als bewoners /belanghebbenden nog verder worden
geïnformeerd door de aannemer als de werkzaamheden daadwerkelijk
voor u deur of toegang een aanvang zullen nemen.
Tevens zal DNWG nog werkzaamheden aan elektriciteitskabels hebben
welke vooruitlopend op de gemeentelijke werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd. Verdere berichtgeving hierover zal door of namens DNWG
worden verstrekt.
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Wat staat u te wachten;
Zoals eerder vermeld zullen de riool- en/of bestratingswerkzaamheden
gefaseerd worden uitgevoerd worden waarover u nader bericht zult
ontvangen. Voorafgaande onze werkzaamheden zullen (of zijn)
bouwkundige opnamen van uw woning en bijgebouw(en) gemaakt. Dit
geldt voor woningen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden.
E.e.a. uitgevoerd namens de gemeente door Quattro Expertise.
Verder zal dit betekenen dat tijdens de werkzaamheden de betreffende
weg voor doorgaand verkeer zal worden afgesloten en zal er een
omleidingsroute worden aangegeven door bebording waarbij verplichte
rijrichtingen of éénrichtingsverkeer tijdelijk (voor de duur van het werk
benodigd) zullen worden opgeheven.
Uw voordeur zal ten alle tijden te voet bereikbaar blijven. Indien u
onverhoopt slecht ter been bent of ander ongemak heeft waar tijdens de
uitvoering wellicht rekening mee moet worden gehouden dan vragen u
om dit aan te geven. Contactgegevens zullen verder in de brief worden
vermeld.
T.a.v. parkeren geldt dat voor de bewoners welke op eigen erf een
parkeervoorziening hebben en a.g.v. de werkzaamheden deze tijdelijk
niet kunnen gebruiken, kraskaarten ter beschikking worden gesteld.
Tevens is het mogelijk een digitale parkeervergunning aan te vragen.
Ook hier vragen we de betreffende bewoners om te reageren.
Contactgegevens;
Zoals u zult begrijpen gaan de werkzaamheden hinder veroorzaken. Dit
kunnen we niet voorkomen. We doen uiteraard ons best om de hinder
zoveel mogelijk te beperken. Mochten zich er zaken voordoen waarover u
vragen of opmerkingen heeft of wilt u reageren n.a.v. bovenstaande dan
kunt u contact opnemen met;
Opzichter gemeente Goes de heer R. Vermue; telnr. 06 515 606 32 of
email r.vermue@goes.nl of
Uitvoerder namens aannemingsbedrijf Traas en Ovaa B.V.;
De heer R. de Ridder; telnr. 06 223 880 53 of email
r.de.ridder@traasenovaa.nl
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog algemene vragen hebben of
aanvullende informatie wensen dan kunt u contact opnemen met
De heer C.W van Belzen van de gemeente Goes; telnr. (0113) 249 704 of
c.van.belzen@goes.nl .
Tijdens de vakantieperiode, van 25 juli t/m 15 augustus zijn wij bereikbaar
via het algemene nummer van de gemeente, 0113 249 600.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Goes,
namens hen,

ing. M. Otte
hoofd Gemeentelijk Ingenieursbureau
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