
 

 

 

 

 

Aan de bewoners en gebruikers van dit pand, 

      
De 1e fase van het project bij u in de straat of voor uw deur is bijna gereed. 
 
Vanaf maandag 24 september zal de aanleg van nieuwe verharding in fase 2 

van het project worden voortgezet ook het garageplein en de inrit t.h.v. Plantage 
9-11 wordt hierin opgebroken en gereconstrueerd.  

 
Vervolgens zal woensdag 26 september worden gestart met het garageplein 
en de inrit t.h.v. Plantage 2. 

 
Maandag 1 oktober breken we de bestaande verharding van rijweg en trottoirs 

in fase 3 op, wij verzoeken u daarom vriendelijk om vanaf 08.00 uur uw auto 
niet te parkeren, aan de Plantage vanaf de Doelstraat tot aan de huisnummers 
9/10. 

 
Aan de achterzijde van deze brief treft u de fasering met de bijgestelde 

verwachte doorlooptijden. 
 
De nood-en hulpdiensten zijn door ons op de hoogte gesteld van de wegafsluiting 

en  werkzaamheden. 
 

De woningen en garageboxen van de Plantage zullen altijd te voet bereikbaar 
blijven door middel van loopschotten. 
 

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 Niek Visser, hij zal regelmatig op het werk 

aanwezig zijn en is herkenbaar aan zijn oranje hesje met de tekst: Uitvoerder.  
Hij is op werkdagen van 07:00 t/m 16:00 te bereiken op 06-15581282, u mag 
ook een mail sturen naar n.visser@lindeloof.nl. 

 
Voor dit project hebben wij een projectpagina aangemaakt op onze website zodat 

u op de hoogte kunt blijven van actuele zaken tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden. http://www.lindeloof.nl/herinrichtingplantage 

 
Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik, 
 

Namens: Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.

mailto:n.visser@lindeloof.nl
http://www.lindeloof.nl/herinrichtingplantage


 
 

FASE 1 – Plantage 37 - 21 
27 augustus - 28 september (ca. 5 weken) 

FASE 2 – Plantage 21 - 11 
17 september - 5 oktober (ca. 3 weken) 

FASE 3 – Plantage 9 - 1 
26 september – 2 november  (ca. 5 weken)  

Randvoorwaarden fasering 
- Werkbare weersomstandigheden 
- Geen stagnatie door derden in het 
werk 

LEGENDA FASERING     (met verwachte doorlooptijd) 


