
. gemeente Eindhoven
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Uw kenmerk

Ons kenmerk 0410011188

13september 2004

Aan de bewoners van de Zwembadweg e.o.

Betreft Werkzaamheden Zwembadweg

Geachte bewoners,

Op 20 september 2004 zal gestart worden met het bouwrijpmaken van de
Zwembadweg en het parkeerterrein aan de Zwembadweg. Hiervoor zal de

Zwembadweg tussen de Paradijslaan en het Frederik van Edenplein en tevens het

parkeerterrein vanaf maandagochtend 20 september a.s.worden afgesloten voor al
het verkeer. Uiteraard zullen de woningen aan de Zwembadweg te voet bereikbaar

worden gehouden.

Bijgunstig weer zullen deze werkzaamheden circa 50 werkbare werkdagen (10
weken) in beslag nemen.

De werkzaamheden zullen vooral bestaan uit het omiegyen Và.-,kabels en leidingen,

het verleggen van riool, de bestrating aanpassen en het zetten van een bouw

schuttting.

Tevens vervallen gedurende deze periode de 7 parkeerplaatsen aan de Zwembadweg

voor vergunninghouders, deze vergunninghouders kunnen gebruik maken van de

betaalde parkeerplaatsen aan de Deken van Somerenstaat tegenover de
Brandweerkazerne met gebruikmaking van de vergunning, uiteraard zonder

bijbetaling. Bijvragen met betrekking hiertoe kunt u contact opnemen met het
parkeerbedrijf (tel. 040-238 67 37)

Om de werkzaamheden vlot te laten verlopen verzoeken wij u:
de avond voor maandag 20 september 2004 geen auto's op de weg of op de
parkeerplaats te parkeren. De werkzaamheden kunnen 's-morgens zeer vroeg
starten. Door elders te parkeren voorkomt u dat uw auto ingesloten wordt.

..

Bezoekadres Frederik van Eedenplein I

openingstijden van ma tlm vr
9.00 uur tot 16.00uur

bereikbaar per openbaar vervoer
met bus 3, 7 en IS

Postadres Postbus 998

5600 AZ Eindhoven

telefonisch bereikbaar van ma tlm vr

9.00 uur tot 16.00 uur

faxnummer (040) 238 6605



Ons kenmerk o4Joorn88

Voor inlichtingen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u op werkdagen,
contact opnemen met de heer O. Heijne, coördinator uitvoering (tel. 040-238 67 32).
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
uitvoerder van het werk de heer Janssensvan aannemer Heijmans
(tel. 06 -51993016).

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Eindhoven

namens hen,

Werkzaamheden Zwem badweg
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