Wijk bij Duurstede,

27 oktober 2020

Betreft: Resultaat enquête over werkzaamheden in uw wijk

Aan de eigenaars/bewoners van dit pand
Behandeld door:
Ons kenmerk:

Eddie Wienk
Zaaknr. 132324

Aantal bijlagen:

-

Geachte bewoner(s),
Op 24 augustus dit jaar hebben wij u een brief gestuurd. Daarin hebben we de geplande
werkzaamheden in de koninginnebuurt aan u uitgelegd. In deze bewonersbrief hebben wij u ook
gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Om zo informatie en wensen van u te terug te krijgen.
Wij hebben maar liefst 60 ingevulde vragenlijsten mogen ontvangen. Daar zijn we heel blij mee!
Resultaten vragenlijst
De resultaten hebben wij verwerkt in één duidelijk document. Dit document is te vinden op onze
website; www.wijkbijduurstede.nl/reconstructie-koninginnebuurt. U vindt hierop ook informatie,
nieuwsberichten en de planning zolang het project duurt. Ontvangt u liever het document met
resultaten via de post? Bel dan naar ons algemene nummer: 0343 – 595 595
Hoe ziet het vervolg eruit?
Naast de uitkomst van de vragenlijst, hebben wij gesproken met:
 bedrijven in uw wijk
 het Dorpsplatform
 de Provincie Utrecht
 de nutsbedrijven (gas, elektriciteit en water)
Met al deze informatie maken wij nu een eerste ontwerpvoorstel, of voorontwerp. We hopen u eind
dit jaar dat voorontwerp en een planning van de uitvoering te kunnen presenteren. Daarbij krijgt u
ook te zien welke informatie wij meenemen en welke informatie niet, en waarom. Hoe wij dit
presenteren hangt uiteraard nog af van de ontwikkeling van het coronavirus.
Voorbereidende werkzaamheden
Op dit moment verzamelen wij ook buiten informatie. Denk hierbij aan het graven van proefsleuven
om te zien waar de kabels en leidingen precies liggen. We proberen hierbij de hinder tot een
minimum te beperken. Ervaart u toch overlast of heeft u vragen? Neem dan ook gerust contact op.
Wilt u meer weten?
Heeft u nog vragen? Dhr. Eddie Wienk geeft u graag antwoord. U bereikt hem door te bellen met
0343-595 595 of door hem te e-mailen: e.wienk@wijkbijduurstede.nl.
Met vriendelijke groet,
Hans Marchal,
wethouder
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