Aan de bewoner(s)

Betreft: Afkoppelen hemelwater van de riolering
Geachte bewoner(s),
In opdracht van de gemeente Putten gaan wij “Luinstra watermanagement.” en “Jos Scholman infra” de infiltratievoorzieningen
aanbrengen binnen het gebied Bosrand, Drieseweg, Postweg, Garderenseweg en Voorthuizerstraat.
Uitvoering:
Plaatsing 800 bronnen: start week 34
Plaatsing 500 bronnen: start week 36
Plaatsing kolken: start week 40
Verkeershinder
Wij komen bij u in de straat op - (dag) (datum).
In de periode dat de infiltratiebronnen worden geplaatst, zal overdag de rijbaan voor doorgaand verkeer gestremd zijn. ‘s Avonds
en in het weekend zijn de rijbanen gewoon toegankelijk.
OP DE DAG VAN PLAATSING VRAGEN WIJ U DE AUTO NIET OP DE RIJBAAN TE PARKEREN.
De werkzaamheden zullen enige overlast met zich meebrengen. Wij proberen dit tot een minimum te beperken. Mocht u toch enige
hinder ondervinden, dan vragen wij hiervoor uw begrip.
Voor de dagelijkse up-date van de voortgang van de werkzaamheden verwijzen wij u graag naar onze informatie-app in de
appstore. U kunt deze vinden onder de zoek naam Jos Scholman. Via de app houden wij u als bewoner op de hoogte van de
voortgang van de werkzaamheden.
De app. is te downloaden in de app-store / play- store, zoeknaam invoeren Jos Scholman, downloaden van de app, openen app
komt u op de start pagina Jos Scholman, door te klikken op afkoppelen hemelwater komt u op de info pagina.
Contact
Tijdens de uitvoeringsperiode is er wekelijks een inloopuur waar u terecht kunt met uw vragen. Het inloopuur is op dinsdag van
15.30 tot 16.30 uur in de directiekeet van Jos Scholman aan de Bosrand ter hoogte van de Drieseweg.
Hebt u vragen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met:
Projectleider, Luinstra management,

de heer. M. (Martin) Luinstra,

06 29 078 601

Projectleider, Jos Scholman infra,

de heer. J. (Jan) van de Koot,

06 51 327 396.

Uitvoerder, Jos Scholman infra,

de heer. E. (Evert) van den Heuvel,

06 29 088 691

Met vriendelijke groet,
Luinstra watermanagement / Jos Scholman infra

