Aan de bewoners/eigenaren
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Betreft:

Bewonersavond 14 juni 2017

Geachte heer/mevrouw,
Graag nodig ik u uit voor een bewonersavond. Combinatie aannemer J.M. van Vliet B.V. - De Rijk B.V.
laat in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland, de kadeverbeteringswerkzaamheden
langs de Boddens Hosangweg en Vierambachtsweg uitvoeren.
Hierbij worden ook asfalteringswerkzaamheden aan de Vierambachtsweg uitgevoerd. Deze
werkzaamheden worden ingepland vanaf september 2017. Tot deze periode worden
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
De avond houden we op:
Datum
: Woensdag 14 juni 2017
Tijdstip
: 19.30 uur
Locatie
: Aspergehof Noordam: Boddens Hosangweg 63 te Woubrugge.
Vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland, Gemeente Kaag en Braassem en combinatie aannemer
J.M. van Vliet B.V. – De Rijk B.V. zullen deze avond aanwezig zijn:
Hoogheemraadschap van Rijnland:
Dhr. Rik Lam, projectleider;
Dhr. Peter Hogeveen, directievoerder uitvoering;
Gemeente Kaag en Braassem:
Dhr. Edwin Versluis, wegbeheerder;
Combinatie aannemer J.M. van Vliet B.V. - De Rijk B.V.
Dhr. Robbert Jan van Vliet, projectleider uitvoering;
Mevr. Jacquelien van der Plas, werkvoorbereiding;
Dhr. Melvin Overes, projectuitvoerder;
Mocht u verhinderd zijn om deze avond bij te wonen, graag afmelden via de mail
Jacquelien@loonbedrijfvanvliet.nl
Het doel van de bewonersavond u verder te informeren over de mogelijk te verwachten hinder van
de asfalteringswerkzaamheden.
Na afloop van de presentatie is er mogelijkheid voor het stellen van eventuele vragen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met
M. Overes, telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur op
telefoonnummer 06-16685308.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u op 14 juni te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groet,

Robbert Jan van Vliet
Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. - De Rijk B.V

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) melden wij u dat uw persoonsgegevens
uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen.

