Mijdrecht, 23 december 2021
Aan : bewoners van dit adres
Werkzaamheden : Tullinghstraat en Falckstraat
===========================================================================================
Start nieuw werkvak
Vanaf 10 januari 2022 starten we met werkzaamheden in de Tullinghstraat en Falckstraat.
Wat gaan we doen
De bestrating in de rijweg, de parkeervakken en de stoeptegels halen we weg. Deels vervangen we het riool.
Daarna brengen we de bestrating weer opnieuw aan.
Wat merkt u van de werkzaamheden
Doorgaand verkeer via de Falckstraat naar de Tullinghstraat is niet mogelijk. U kunt uw auto tijdelijk niet in de
straat of parkeergarage parkeren. We leggen loopschotten neer, zodat bewoners hun woning schoon kunnen
bereiken.
Omleidingen
Voor de Falckstraat en de Tullinghstraat wordt een omleidingsroute ingesteld. (zie achterzijde). De
Tullinghstraat wordt tijdelijk vanaf de Koningstraat tweerichtingsverkeer.
Afvalcontainers
Voor aanvang van de werkzaamheden worden de afvalcontainers geleegd en tijdelijk afgesloten. Op de
achterkant van deze brief kunt u zien, welke ondergrondse containers worden gesloten. Bij elke afgesloten
container staat een bord met daarop de locatie waar u uw afval/oud papier/grof vuil kunt brengen.
Parkeergarages
Door de werkzaamheden in de straat, zijn de parkeergarages niet bereikbaar.
Parkeergarage in de Tullinghstraat is gesloten van 10-01-22 t/m 28-01-22. Vanaf week 5 is de parkeergarage
bereikbaar via de Koningsstraat.
Parkeergarage in de Falckstraat is voor alle gebruikers gesloten van 17-01-22 t/m 25-02-2022.
Hoe lang duren de werkzaamheden
De verwachting is, dat de werkzaamheden in totaal 7 weken in beslag nemen. De werkzaamheden kunnen
onder invloed van verschillende weersomstandigheden vertraging oplopen.
Wij danken u heel vriendelijk voor uw begrip en medewerking. We doen onze uiterste best de overlast te
beperken.
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