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Aan de bewoner van dit adres
Troelstrastraat

HENGELO OV

Hengelo, 6 februari 2019

Klantnr. : 250012
Kenmerk : 18-06255
Referentie : de heer E. de Boer
Betreft : Informatie werkzaamheden 'Bomenplan PJ. Troelstrastraat'

Geachte bewoner,
De gemeente Hengelo heeft de werkzaamheden m.b.t. het 'Bomenplan PJ. Troelstrastraat' uitbesteed
aan Donkergroen. Wij gaan de werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren samen met Sallandse
Wegenbouw. Door de weersomstandigheden gedurende de afgelopen weken, heeft de aanvangsdatum
van de werkzaamheden enige vertraging opgelopen.
Middels deze brief willen wij u informeren over de planning en de fasering van de uitvoering. Namens
Donkergroen en Sallandse Wegenbouw zullen onderstaande personen tijdens werktijden bereikbaar zijn
voor informatie gedurende de uitvoering;
Dagelijks aanspreekpunt Ri-jan Dannenberg 06-82677950

Projectleider Sallandse Weg. Gerard Tijdhof 06-21882924
Projectleider Donkergroen Eddy de Boer 06-82049347, Eddv.deboer idonkeraroen.nl
Contactpersoon gemeente Hengelo René Segerink 06-23678186
De werkzaamheden zullen begin week 7 starten. In eerste instantie zullen alle bomen verwijderd worden
(in de gehele straat), waarna de civiele werkzaamheden volgens onderstaande fasering zullen worden
uitgevoerd.
Overzicht faseringen;

Fase 1; Bornsestraat - Van Ostadestraat
Fase 2; Van Ostadestraat - Beukweg

Start week 7 Gereed week 12

Start week 10 Gereed week 15
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Fase 3; Beukweg - Dennenbosweg Start week 14 Gereed week 20
Bovenstaande planning is indicatief en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst, of ander
onwerkbaar weer kan de planning wijzigen.
Overlast tijdens de werkzaamheden kunnen wij helaas niet voorkomen, maar wij doen ons best om de
overlast tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden zullen enkele parkeerplaatsen tijdelijk
niet beschikbaar zijn.

Hoogachtend,
Donkergroen

De heer E. de Boer
Projectleider Donkergroen Hengelo

