
 

 

 
 

 
Aan de bewoners en gebruikers van dit pand, 

      
Aannemingsbedrijf Lindeloof B.V. heeft het project “Buurtaanpak Bloemen-en 

Plantenbuurt” aangenomen van de Gemeente Hellevoetsluis. 

 

Op maandag 18 september 2017 zal worden gestart met de werkzaamheden aan de 

Zeekraal op het gedeelte huisnummer: 1 t/m 17. 

 

De werkzaamheden bestaan uit: 

- Het opnieuw betegelen van de voetpaden. 

- Het gedeeltelijk herstraten van de rijweg. 

- Het aanbrengen van een verhoogd plateau op de kruising Bremstraat. 

De werkzaamheden zullen naar verwachting maximaal 2 weken duren. 

 

Uw woning  zal altijd bereikbaar blijven door middel van loopplanken of een andere 

voorziening. 

Voor de werkzaamheden aan het plateau zullen we met stalen rijplaten een voorziening 

maken zodat de Zeekraal altijd bereikbaar zal blijven voor auto’s. 

Wij verzoeken u vriendelijk om uw auto niet te parkeren langs de woningen 1 t/m 17. 

 

Om de opsluitbanden langs de afscheiding te kunnen stellen verzoeken wij u om 

overhangende beplanting te snoeien. 

Wij kunnen onze werkzaamheden niet geheel zonder overlast uitvoeren.  

Wij vragen hiervoor uw begrip en rekenen op uw medewerking.  

Samen kunnen we er voor zorgen dat de overlast tot een minimum beperkt zal zijn. 

 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over de werkzaamheden?  

Stel deze dan aan onze uitvoerder Dimmen Voogd, hij zal regelmatig op het werk 

aanwezig zijn en is herkenbaar aan zijn oranje hesje met de tekst: Uitvoerder  

 

Iedere woensdag middag is er een spreekuur in de buurtkamer aan de Bremstraat 3 van 

13.30 uur t/m 14.30 uur.

 

Ook kunt u contact opnemen met onze projectleider Nico van Peer, hij is te bereiken via 

0181-331050 of 06-27095003 u mag ook een mail sturen naar n.vanpeer@lindeloof.nl 

 

 

Wij hebben voor dit project een speciale website ingericht waarin alle informatie en 

voortgang over het project  zal worden bijgehouden, ook de afsluitingen en omleidingen 

zullen wij op deze site publiceren. 

http://www.lindeloof.nl/reconstructie/buurtaanpakb&pbuurt-oost 

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik, 

 

Namens Aannemersbedrijf Lindeloof B.V. 
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