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Geachte heer/mevrouw, 

Uitbreken en vervangen klinkers Barbarastraat vanaf woensdag 6-20 
december 
In deze brief informeren wij u, dat wij voornemens zijn de klinkers voor de 

woningen van Barbarastraat 2- 42 te vervangen. Dit staat gepland vanaf 

woensdag 6 december en duurt tot 20 december. Voordat wij de deze klinkers 

gaan vervangen, zal over het gedeelte tot aan de bocht, de bandenlijn hersteld 

en voorzien worden van een wapeningsstaaf aan de achterzijde om op deze 

wijze meer steun achter de band te krijgen. In het voorjaar zal de beukenhaag 

tussen het Rijnwaalpad en de Barbarastraat worden geplant. 

Het vervangen van de klinkers vanaf de bocht (Rijnwaalpad) tot aan de brug 

Groot- Brittanniëstraat zal in de tweede aaneengesloten fase worden 

uitgevoerd. De aannemer probeert de hinder bij de dependance van de school 

zoveel mogelijk te voorkomen, maar wij zullen er niet aan ontkomen, dat er 
enige sprake is van verkeershinder. 

Omleidingsborden Barbarastraat 
De aannemer zal vanaf volgende week een omleidingsroute plaatsen, 

waardoor verkeer naar het noorden van de Barbarastraat omgeleid zal worden 
via de Frankrijkstraat. 

Bereikbaarheid school 
Onze aannemer zal met behulp van rubberen loopschotten tussen de 

Barbarastraat en de school de bereikbaarheid van de school garanderen. 
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Afvalinzameling 

Op dinsdag wordt het afval ingezameld door de DAR. Wij willen u hierbij dan 

ook verzoeken, uw afval aan te bieden ter hoogte van de Barbarastraat 42, of 

bij de brug aan de Groot- Brittaniëstraat. 

Weersomstandigheden 

Indien door weersomstandigheden (vorst of veel neerslag) het werk stil gelegd 

moet worden, zullen wij buiten het werk zodanig achterlaten (bijv door 

rijplaten op rijbaan) dat u tijdens de feestdagen uw woning normaal kunt 

bereiken. Wij hopen natuurlijk alles voor het kersreces gereed te hebben. 

Vragen 

Wij vragen uw begrip voor de hinder die met deze werkzaamheden gepaard 

gaat. Uiteraard probeert de aannemer de overlast tot een minimum te 

beperken. Wij hopen tevens op uw medewerking om het werk zo vlot mogelijk 

te laten verlopen. 

Gegevens van onze civiele aannemer: 

KWS 

Nieuwe Deventerweg 129 

8014 AE Zwolle 

Uitvoerder van het werk: De heer M. Wijnholds 

Telefoon: 06 - 50225323 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog opmerkingen of vragen, dan horen 

wij dat graag van u. Voor vragen over de uitvoering, de planning en eventuele 

klachten kunt u contact opnemen met onze directievoerder de heer J. Pol (024 

-3298719, ma-do) of onze toezichthouder de heer G. Trouw (024-3298723, 

di-vrij) 

Met vrien 

Joop Pol 
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Overzicht van de werkzaamheden 

legenda 

te vervangen klinkers 6-20 dec`17 

aan te brengen loopschot-ten 

--1> te planten beukenhaag voorjaar '18 
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