Datum: 8-6-2021
Betreft: Onderhoud wegen Mariahoeve

Beste bewoner,
Vanaf maandag 21 juni start de Gebr. Van Kessel Wegenbouw met het wegonderhoud in uw wijk. Gebr.
Van Kessel voert dit onderhoud uit in opdracht van de gemeente Gooise Meren.
Afhankelijk van het weer zijn de werkzaamheden eind december dit jaar gereed.
Via deze brief stellen we ons voor, informeren we u alvast over onze werkzaamheden en nodigen we u
uit voor ons “bakkie op het plein”. Wij zijn te herkennen aan ons rode logo in ruitvorm. U zult ons bedrijf
en onze medewerkers de komende periode geregeld tegen komen in uw wijk.
Wat gaan we doen?:
De werkzaamheden bestaan grotendeels uit het vervangen van bestrating en asfaltverhardingen.
Daarnaast voeren we lokaal wat werkzaamheden uit aan de riolering.
Wie zijn wij?
We stellen u een aantal personen van ons team voor:
Bastiaan van Asselt: Bastiaan is uitvoerder, hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de
werkzaamheden en stuurt de werkzaamheden aan.
Sander de Rade: Sander is assistent uitvoerder, hij ondersteunt Bastiaan met de aansturing van de
werkzaamheden
Marieke Maas: Marieke is omgevingsmanager, zij verzorgt de communicatie met de omgeving. Zij zal u
doorlopend informeren en uw vragen beantwoorden.
Albert Palapessy: Albert is onze projectleider, hij is eindverantwoordelijke voor de werkzaamheden.
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Planning:
De werkzaamheden zijn verdeeld in 4 hoofdfases. Binnen elke fase passen we diverse subfases toe. Op
de afbeelding op de laatste pagina vind u een tekening van de verdeling per fase.
Onderstaand een grove inschatting van de planning per fase:
Fase 1: maandag 21 juni tot september
Fase 2: september t/m oktober
Fase 3: oktober t/m december
Fase 4: Dit gedeelte voeren we in een later stadium uit (2022)
Bereikbaarheid van de wijk Mariahoeve en uw woning:
Uw wijk blijft tijdens onze werkzaamheden grotendeels bereikbaar. Het kan zijn dat u tijdelijk een
andere route moet nemen naar uw woning. Wanneer we bij u in de straat werken wordt u daar tijdig
over geïnformeerd. Wij zullen u verzoeken om uw auto tijdelijk elders te parkeren.
Wij werken op normale werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur.
Helaas kunnen we niet voorkomen dat u hinder ondervindt van onze werkzaamheden. Wij doen ons
best om de hinder zoveel mogelijk te beperken
Uw wijk blijft ten alle tijden bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.
Ook uw afval wordt gewoon opgehaald zoals u dat gewend bent. Wij zorgen dat uw container of zakken
buiten ons werkvak komt te staan zodat de afvalophaaldienst uw afval kan meenemen.
Informatiekasten
Op 2 locaties langs Nooit Gedacht plaatsen we een informatiekast. In deze kast vind u wekelijks nieuwe
informatie de gerealiseerde werkzaamheden en de planning. Bakkie op ‘t Plein
Veiligheid aanwonenden
Wilt u ten aanzien van uw veiligheid buiten ons werkvak en buiten het
draaibereik van machines blijven. Maak oogcontact met de chauffeur en/of
machinist. De situatie in een werkvak wijzigt vaak zodat bij het bepalen van
het weg- en het verkeersgedrag hier rekening mee dient te worden
gehouden.
Bouwapp:
De werkzaamheden zijn te volgen via de bouwapp. U krijgt
hiermee toegang tot actuele informatie over de planning van de
werkzaamheden, afsluitingen en bereikbaarheid. Bij wijzigingen in
de planning, de verkeerssituatie of andere bijzonderheden kunnen
we een pushbericht sturen. Zo bent u direct op de hoogte.
Onze contactgegevens zijn te vinden onder het kopje “contact” in
de bouwapp.
U kunt de app downloaden via www.kessel.nl/app of scan de QRcode. U volgt de werkzaamheden éénvoudig door het project
“Asfaltonderhoud Gemeente Gooise Meren” als “favoriet” aan te
vinken.

Scan de QR-code voor
de Bouwapp

Bakkie op het plein:
Op dinsdag 22 juni tussen 10.00 en 11.00 uur bent u van harte welkom voor een luxe bakkie koffie van
een mobiele barista op het Plein. Dan heeft u uitgebreid de gelegenheid om al uw vragen te stellen.
Contact
Heeft u daarnaast nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u met ons contact opnemen via de
Bouwapp, of per email gooisemeren@kessel.nl. Heeft u behoeft om met ons per persoonlijk in contact
te komen dan maken wij graag met u een afspraak.

Met vriendelijk groet,
Gebr. Van Kessel Wegenbouw b.v.
Afbeelding: fasering van de werkzaamheden:

