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Start werkzaamheden Vogelbuurt Lansingerland

Geachte heer / mevrouw,
Het is zo ver! Vanaf maandag 30 maart 2020 starten wij, aannemer Kroeze Infra B.V., in opdracht van
de gemeente Lansingerland, met de herinrichting van de Vogelbuurt. Wij hebben de werkzaamheden
opgedeeld in 3 hoofdfasen en starten in fase 1 (Watersnip en omgeving). U bent zelf woonachtig in
Hoofdfase 2 of 3, dus de werkzaamheden voor uw woning duren nog even. In deze brief ontvangt u alvast
belangrijke informatie.
Werkzaamheden en planning
In de Vogelbuurt vervangen wij de riolering en vernieuwen wij de bestrating. Daarnaast brengen wij
natuurvriendelijke oevers aan. Wij hebben het projectgebied opgedeeld in 3 hoofdfasen. Op de
achterzijde van deze brief, ziet u in welke hoofdfase u woont en
wanneer wij daar ongeveer aan het werk gaan. Voordat wij in uw
hoofdfase starten, ontvangt u van ons nog extra informatie en een
uitnodiging voor de informatieavond.
De Vogelbuurt app
De App ‘Vogelbuurt Lansingerland’ kunt u gratis downloaden in de
Appstore of Playstore van uw mobiele telefoon. Via de app houden
wij u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. U
kunt ons ook eenvoudig vragen stellen via de app. Zo blijft u tijdens
de uitvoering gemakkelijk en op een leuke manier op de hoogte van
het werk! De app is vanaf eind deze week te installeren.

Zie ommezijde voor meer informatie

Inrichten tijdelijke parkeerplaatsen

Tijdens de werkzaamheden sluiten wij steeds een aantal parkeerplaatsen af. Wij creëren tijdelijke
parkeerplaatsen zodat u uw auto ook tijdens de werkzaamheden in de wijk kunt parkeren. In week 12 en
13 (vanaf maandag 16 maart) richten wij de tijdelijke parkeerplaatsen in. De locaties van de tijdelijke
parkeerplekken zijn met oranje weergegeven op onderstaande kaart.
Communicatie
Tijdens de uitvoering is Anne van der Weg namens Kroeze Infra B.V. omgevingsmanager op dit project
en is zij uw aanspreekpunt. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met haar op. Dit kan telefonisch
(085 822 04 03), per mail (vogelbuurt@kroezeinfrabv.nl) of via de Vogelbuurt Lansingerland-app.
Wij rekenen op uw begrip en medewerking. En kijken uit naar een goede projectperiode!
Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam ‘Wijkaanpak Vogelbuurt Lansingerland’ van Kroeze Infra B.V.,
Anne van der Weg
Omgevingsmanager

Hoofdfase
Hoofdfase 1 (Watersnip e.o.)
Hoofdfase 2 (Blauwhorst e.o.)
Hoofdfase 3 (Arendshof e.o.)

Uitvoeringsperiode
Van
Tot
Ma. 30 mrt 2020
December 2020
Kwartaal 4 - 2020
Kwartaal 4 - 2021
Kwartaal 3 - 2021
Kwartaal 4 - 2022

