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: 16 mei2019
: Parkeren tijdens meten en inventariseren straat

Beste heer en/of mevrouw,

Eind februari kreeg u van ons een brief waarin we vertelden dat we uw straat gaan ophogen en
herinrichten. Wij zijn verder gegaan met de voorbereidingen. ln deze brief leest u wat er nu gaat
gebeuren.

De straten worden op woensdag22oÍ donderdag 23 meiopgemeten
Met deze gegevens kunnen we het nieuwe ontwerp laten maken en bekijken hoeveel er precies
opgehoogd moet worden. Als dit ontwerp klaar is nodigen we u uit voor een informatieavond.

Niet in de straat parkeren op woensdaC22ot donderdag 23 mei
Om de straat goed te kunnen meten is het belangrijk dat de straat leeg is. Daarom verzoeken we u
om op woensdag 22 mei niet tussen 10:00 en 16:00 uur te parkeren in de Beatrixstraat en een deel
van de Margrietstraat. Op donderdag 23 meÍ zal tussen 10:00 en 16:00 uur dan de Bernhardstraat en
het andere deel van de Margrietstraat gemeten worden. Voor de juiste tijden en locaties, zie de kaart
bij deze brief.

Bij heel veel regen verschuift het werk naar vrijdag 24 mei
Wanneer het langdurig en hard regent kan het werk niet uitgevoerd worden. Daarvoor is vrijdag 24
mei als reserve datum gereserveerd. Mocht het dan ook niet lukken zullen nieuwe data gepland
worden en informeren wij u opnieuw.



Heeft u nog vragen?
Bel gerust met Paul Geluk, prolecileider, 071-5806300. Hij beantwoordt uw vragen graag. E-mailen
mag ook, p.geluk(@zoeterwoude.nl.

Alle informatie over het project vindt u ook op www.zoeterwoude.nl/margríetstraat.
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Bijlage: kaart met locaties parkeerverboden


