Waalwijk, 25 juni 2020

Aan de bewoners van dit pand:
De reconstructie van de Attelakenseweg is bijna voltooid!
Aanbrengen asfaltdeklaag
Na het in twee fases aanbrengen van de asfaltonderlagen wordt de asfaltdeklaag in één werkgang
aangebracht. Deze werkzaamheden worden in de avond en nacht uitgevoerd om het verkeer zo min
mogelijk te verhinderen.
De asfaltdeklaag wordt aangebracht op donderdag 2 juli vanaf 19:00uur tot vrijdag 3 juli 05:00uur.
De Attelakenseweg is tijdens deze uren niet bereikbaar voor verkeer en is dus geheel afgesloten. Deze
datum kan eventueel wijzigen wanneer de weersomstandigheden het aanbrengen van asfalt niet toe
laat. U wordt hierover dan geïnformeerd.
Bereikbaarheid woning / bedrijven
Uw woning en of bedrijf is bereikbaar voor eventuele calamiteitendiensten tijdens de uitvoering.
Daarnaast blijft het fietspad aan beide zijde toegankelijk en kan u te voet of met de fiets uw woning
bereiken. Wij willen u vragen om voor donderdag 2 juli 19:00uur uw voertuig indien nodig elders te
parkeren.
De Pleinstraat is tijdens het aanbrengen asfaltdeklaag bereikbaar via de Sigarenmakerstraat door een
tijdelijke rijplatenbaan.
Wij vragen uw begrip voor de eventuele geluidsoverlast tijdens deze werkzaamheden. Voor deze
nachtelijke werkzaamheden is een ontheffing verleend door de gemeente Etten-Leur. Wij proberen de
overlast zoveel als mogelijk te beperken.
Aanbrengen markering en belijning
Na het aanbrengen van het asfalt zal er op vrijdag 3 juli tijdens normale uren de benodigde markering
en belijning aangebracht worden. De straat blijft toegankelijk maar het kan zijn dat u hier kort hinder
van ondervindt.
Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder: Pascal Woestenberg. Hij is te bereiken via
bovenstaand telefoonnummer. Voor de verstrekte brieven vanuit de gemeente Etten-Leur en de
faseringstekeningen verwijzen wij u naar: https://bit.ly/3ctP6x5
Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Van den Elshout & de Bont Waalwijk BV

