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Aan de bewoner(s) van;
Achtergracht 77
1381 BL Weesp

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Bijlage(n):

Behandeld door:
I. Proost

Telefoonnummer:
(0294) 491 391

Datum:
25 april 2018

Registratienummer:
Z.153907/D.78036

Onderwerp: werkzaamheden en bouwkundige vooropname

Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl

Wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden?
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Behandeld door:
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Telefoonnummer:
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25 april 2018

Registratienummer:
Z.153907/D.78036

Onderwerp: werkzaamheden en bouwkundige vooropname

Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl

Wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden?
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Onderwerp: werkzaamheden en bouwkundige vooropname

Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl

Wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden?
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Onderwerp: werkzaamheden en bouwkundige vooropname

Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl

Wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden?
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Registratienummer:
Z.153907/D.78036

Onderwerp: werkzaamheden en bouwkundige vooropname

Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl

Wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden?
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Onderwerp: werkzaamheden en bouwkundige vooropname

Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl

Wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden?
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Onderwerp: werkzaamheden en bouwkundige vooropname

Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl

Wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden?
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Onderwerp: werkzaamheden en bouwkundige vooropname

Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl

Wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden?
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Onderwerp: werkzaamheden en bouwkundige vooropname

Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl

Wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden?
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Aan de bewoner(s) van;
Breedstraat 16
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Z.153907/D.78036

Onderwerp: werkzaamheden en bouwkundige vooropname

Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl

Wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden?
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Registratienummer:
Z.153907/D.78036

Onderwerp: werkzaamheden en bouwkundige vooropname

Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl
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Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl
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als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
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Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
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een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
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door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
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Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
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als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
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starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
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door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
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Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl
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Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391
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Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
Postadres:
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Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391
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Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
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Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
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Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
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burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
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Geachte heer,mevrouw,
De C.J. van Houtenlaan (tussen Prinses Irenelaan en Groeneweg) en de Groeneweg vormen
een belangrijke toegangsweg tot het historisch centrum van onze vestingstad. Vanaf 4 juni
aanstaande start aannemer De Bie Wegenbouw met de bovengrondse herinrichting van
50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel
door een gescheiden rioolstelsel. Het project met de naam As met Allure wordt volgens
planning eind oktober 2018 afgerond.
Gedurende het project wordt u door de aannemer nader geïnformeerd over praktische zaken
als het aanbieden van huisvuil, fasering van de werkzaamheden en dergelijke.
Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u benaderd door het bureau Quattro Expertise om
met uw instemming een bouwkundige vooropname van uw woning uit te voeren, zowel aan de
binnen- als buitenzijde. In een bouwkundige vooropname worden voordat de werkzaamheden
starten eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand in een rapport vastgelegd.
Uiteraard voert aannemer De Bie Wegenbouw de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit.
Mocht er onverhoopt toch schade aan uw pand ontstaan dan kunt u dat met de rapportage
aantonen.
Meer informatie over het project As met Allure en de werkzaamheden kunt u vinden op de
website www.debiewegenbouw.nl onder het kopje As met Allure.
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