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Aan de bewoners/bedrijven van dit adres 
 
Renkum, 18 november 2019 
 
Betreft : Asfalteren bouwweg Wisselspoor Fase 1 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In opdracht van Synchroon B.V. gaan Hooijer Wegenbouw B.V. en Gebroeders Blokland B.V. binnenkort starten 
met de infrawerkzaamheden en woningbouw voor het project Wisselspoor Fase 1 te Utrecht. Middels een 
andere bewonersbrief wordt u hier binnenkort verder over geïnformeerd. 
 
Als voorbereiding op dit project gaan wij de rijbaan van halfverharding, welke aan de achterkant van uw 
woning is gelegen, voorzien van een asfaltverharding. 
 
Voordat het asfalt kan worden aangebracht dient de halfverharding geprofileerd en verdicht te worden, dit zal 
worden uitgevoerd tussen maandag 25 november en woensdag 27 november. 
 
Op donderdag 28 november, mits de weersomstandigheden dit toe laten, wordt het asfalt aangebracht. 
 
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00uur 
 
Helaas zal tijdens deze werkzaamheden kortstondig sprake zijn van overlast door trillingen ten gevolge van het 
verdichten van de ondergrond en het asfalt. Wij zullen ons maximaal inspannen om dit zo kort mogelijk te 
laten duren. Uiteindelijk zal een goed verdichte ondergrond en asfaltweg de trillingsoverlast door 
bouwverkeer voor een veel langere termijn aanzienlijk beperken. 
 
Aanvullend willen wij u verzoeken om eventuele eigendommen welke buiten uw erfgrens in dit gebied zijn 
gestald/opgeslagen te verwijderen vóór maandag 25 november. 
 
Hooijer Wegenbouw B.V. en Gebroeders Blokland B.V. zullen de overlast die de werkzaamheden met zich 
meebrengen proberen tot een minimum te beperken.   
 
Zie achterzijde van deze brief voor de exacte locatie van de werkzaamheden. 
 
Heeft u na het lezen van deze brief of tijdens de werkzaamheden nog vragen, of verwacht u problemen in 
verband met de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het bekende emailadres 
wisselspoor@gebroedersblokland.nl  
 
Er zal tevens een whatsappgroep          Wisselspoor aangemaakt worden welke u gaat voorzien van de 
algemene ontwikkelingen en de nodige berichtgevingen omtrent de voortgang van het project. 
U kunt zich hiervoor opgeven door uw naam en telefoonnummer door te geven op bovenstaand emailadres. 
 
Vertrouwende u voldoende te hebben ingelicht verblijven wij. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Dhr. E. Thomassen 
Hooijer Wegenbouw B.V.  
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