NIEUWSBRIEF -02-, 11 MEI 2021

BODEMSANERING
STRIJPSESTRAAT –
DEN BULT

Voortgang werkzaamheden

Vanaf 3 mei zijn wij begonnen met de werkzaamheden ter plaatse van de St.
Severusstraat 26 tot en met de inrit van het achterliggende terrein (huisnr 10).

Bereikbare
Medewerkers
o Projectleider aanleg NTP:
dhr. B. (Berend) Hof
T: 06-53289409
E: b.hof@ntp.nl

De werkzaamheden hebben we omwille van de voortgang zoveel als mogelijk in
1 keer uitgevoerd. Na wat opstartproblemen hebben we het ritme inmiddels te
pakken.
Vanaf maandag 17 mei zullen we de werkzaamheden gaan uitvoeren in het
deel van de St. Severusstraat 6 tot en met de Schouwbroekseweg. De inrit tot
het achterterrein blijft zoveel mogelijk bereikbaar. U kunt de St. Severusstraat
vanuit de Strijpsestraat bereiken. Op het opengestelde deel zullen een paar
parkeerplaatsen worden afgesloten voor nog uit te voeren straatwerk.
Op Den Bult zijn we vanaf 7 mei al begonnen met het aanbrengen van de
infiltratiebronnen. De werkzaamheden verlopen hier ook voorspoedig en de
verwachting is dat we hier uiterlijk vrijdag 28 mei gereed zijn.

o Projectleider NTP:

dhr. B. (Bas) van Andel
T: 06-42658532
E: b.vanandel@ntp.nl

Download onze omgevingsapp (sanering Strijpsestraat den Bult) voor
actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden.

Vragen of klachten?
Benader direct onze
projectleider! Wij staan
altijd open voor een
gesprek.
Tijdens de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg is de projectleider
aanleg uw centrale aanspreekpunt. Hij zal met u in gesprek gaan over de uit te

Tijdens de uitvoering van het
werk wordt een aantal keer een
nieuwsbrief uitgegeven. Met de
nieuwsbrief brengen wij u op de
hoogte van de laatste stand van
het werk. Wilt u alle

voeren werkzaamheden en wat dit concreet voor u betekent.

nieuwsbrieven digitaal

De contactgegevens van de projectleiding staan rechts op de brief
aangegeven.

projectleider.

Op onze website kunt u projectinformatie vinden:
www.ntp.nl/projecten

ontvangen? Stuur een mail met
uw naam en adres naar de

