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De Overmaat 71a
6831 AG Arnhem
Postbus 30113
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Tel.: 026-3031960

Aan de bewoner en/of gebruiker van dit pand
11 maart 2022
Onderwerp:

Start werkzaamheden Centrumplan Beek

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de gemeente Montferland start Gebra Infra op maandag 21 maart
a.s. met de werkzaamheden project ‘Centrumplan Beek’. Het betreft hier het
Dorpsplein, de Sint Jansgildestraat en Eltenseweg.
Startdatum & Fasering
De werkzaamheden starten op maandag 21 maart 2022 en duren tot 16 december
2022. Wij beginnen onze werkzaamheden op het Dorpsplein. Als bijlage hebben wij
de planning en fasering toegevoegd. Hier staat wanneer, waar en wat wij gaan doen.
Lopende het project kan de planning nog enigszins worden aangepast.
Zodra wij in de directe omgeving van uw pand werkzaamheden uitvoeren, zullen wij
u daarover informeren.
Bereikbaarheid winkels, woningen en hulpdiensten
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijven alle panden bereikbaar.
Om het verkeer in goede banen te leiden zullen er omleidingen worden ingesteld.
Uiteraard blijft uw pand bereikbaar voor de hulpdiensten, in geval van nood.
Afvalinzameling
De afvalinzameling kan op de gebruikelijke wijze doorgang vinden. U kunt uw
container gewoon voor of achter het gedeelte zetten waar gewerkt wordt.
Info
Voor meer informatie met betrekking tot het project, verwijzen wij u naar de website
van de gemeente Montferland. https://www.montferland.info/plannen-beek
Contact
Gebra Infra werkt met zeer korte lijnen binnen haar uitvoeringsteam en willen graag
goed benaderbaar zijn voor omwonenden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
contact opnemen met onze omgevingsmanager Edo Aerns e.aerns@gebra-infra.nl
Telefoon: 0625210307.
Tot slot
Wij realiseren ons dat de werkzaamheden bij u in de straat tot overlast gaan leiden,
wij proberen deze tot een minimum te beperken. Zien wij iets over het hoofd of heeft
u vragen, laat het ons weten. Wederzijds begrip en overleg is de basis om dit project
te laten slagen.
Met vriendelijke groet,

Gebra Infra

