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Onderwerp
start werkzaamheden Dorpszicht

Ons kenmerk
Z-16-03830_2017-04140

Beste meneer en/of mevrouw,
De gemeente Voorst start deze maand met het bouwrijp maken van plan Dorpszicht in
Terwolde. Dit project omvat het bouwrijp maken van het terrein langs de
S. Schotanusstraat, tussen de kern Terwolde en de zuidelijk gelegen lintbebouwing. Het
betreft een terrein voor 30 nieuw te bouwen woningen. Er worden riolering,
voorzieningen en bouwwegen aangelegd. Nutsbedrijven gaan hierna de kabels en leidingen leggen. Via deze brief informeer ik u over dit bouwrijp maken.
Uitvoering werkzaamheden
Vanaf maandag 20 februari 2017 start aannemer Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen in opdracht
van gemeente Voorst met de werkzaamheden.
Deze werkzaamheden leveren nauwelijks hinder op. De gemeente en de aannemer trachten
desondanks de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven
en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten kunnen te allen tijde alle bestemmingen bereiken. Voor de eventuele (geluid) hinder als gevolg van de werkzaamheden
wordt uw begrip gevraagd.
Vragen over de werkzaamheden?
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u terecht bij
Kamphuis,
hoofduitvoerder van Pannekoek GWW via de
w.kamphuis@pannekoekqww.nl of via
telefoonnummer (06) 532
07.
kan ook contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente Henri van Veldhuisen via
de e-mail: h.vanveldhuisen@voorst.nl of telefoonnummer: (0571) 27 93 73.
Website
Op
vindt u actuele informatie over het project.
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