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BODEMSANERING
WITTE DAME
De werkzaamheden zijn gestart!

Sinds afgelopen maandag, 7 maart, zijn de werkzaamheden gestart en is de
Emmasingel afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer
voor parkeergarages, scholen en winkels. Voetgangers en fietsers worden
om het werkvak geleid. Op de achterzijde van deze brief ziet u de huidige
verkeerssituatie.

Planning werkzaamheden

Zoals u kunt zien voeren wij momenteel werkzaamheden uit op de Emmasingel
aan de zijde van de Admirant en De Bruine Heer. Hier zijn wij tot en met half
april aan het werk.
Daarna wordt de wegafzetting verplaatst en werken wij verder aan de andere
zijde van de Emmasingel. Dit is de zijde langs de Witte Dame. Hier werken wij
vanaf half april tot en met eind juni.
Vanaf half april tot half juni voeren wij ook werkzaamheden op het Lichtplein
en aan de kopsekant van de Witte Dame uit. Via de app en digitale nieuwsbrief
communiceren wij wanneer deze werkzaamheden gaan plaatsvinden.
Download onze app of schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de
hoogte!

Mogelijke hinder

Tijdens onze werkzaamheden is het mogelijk dat u hinder ondervindt van het
geluid van de boorstellingen. Daarnaast kunt u ook geurhinder ondervinden,
de concentraties aan vrijkomende stoffen wordt door ons gecontroleerd.
Wanneer noodzakelijk worden aanvullende maatregelen genomen, zodat geen
concentraties welke schadelijk zijn voor uw gezondheid kunnen vrijkomen.
Gelijktijdig met onze werkzaamheden wordt een reconstructie van de
Emmasingel uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Eindhoven. Informatie
over deze werkzaamheden kunt u vinden op de website van de gemeente
Eindhoven via:
www.eindhoven.nl/westelijkebinnenring
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Nieuwsbrief Digitaal
Met deze nieuwsbrief houden
wij u twee wekelijks op de
hoogte van de voortgang van de
werkzaamheden. De volgende
nieuwsbrief versturen wij digitaal.
Wilt u de nieuwsbrieven blijven
ontvangen? Meld u dan aan via

alexandra@itc-groep.nl

Download onze app!
Voor actuele informatie
over de voortgang van de
werkzaamheden kunt u onze
omgevingsapp

Sanering Witte Dame
gratis downloaden uit de
AppStore of Play Store.

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