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21 augustus 2020
TRoR/MBa/inrzwa
Inloopbijeenkomst renovatie verharding en vervanging riolering

Geachte heer, mevrouw,
Er staan omvangrijke werkzaamheden aan de riolering en verharding gepland in uw straat.
Hiervan maakten we een ontwerp met aanpassingen. U leest hier meer over in deze brief.
Uitnodiging
De presentatie van het ontwerp is op dinsdag 8 september a.s.. Wij verwelkomen u op het
stadhuis, van Tuilzaal, Ambtmanstraat 13. Voor ons aller gezondheid houden we geen vrije
inloop maar komt u op afspraak. Meldt u zich op tijd aan bij mevrouw Koopmans op
mkoopmans@tiel.nl. U kunt kiezen tussen drie tijdsblokken: 17:00 -17:40 uur / 17:45 -18:25 uur /
18:30 -19:10 uur. Schrijf in de mail uw naam en eventueel wie u meeneemt en het tijdblok. U
krijgt een bevestiging of een voorstel voor een ander tijdsblok.
Presentatie
De geplande renovatie van de verharding en de vervanging van de riolering bepaalt het huidige
ontwerp. Deze presenteren wij op tekeningen tijdens de inloopbijeenkomst. De Dodewaardlaan
krijgt stenen in plaats van asfalt. We proberen wel wat meer begroeiing te planten. Verder
veranderd de inrichting van de straten niet.
Wensen
Op de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente aanwezig. Zij beantwoorden uw vragen
en nemen uw wensen op. Niet alles is mogelijk, maar er is wel ruimte voor kleine aanpassingen
van de straat. Deze wensen krijgen mogelijk ook een plaats in het ontwerp. Deze bijeenkomst
kan dus leiden tot wijzigingen in het ontwerp.
Tot slot
Bekijk het ontwerp eerst op de website van de gemeente Tiel. Kiest u op de hoofdpagina voor
de knop projecten en vervolgens voor rioolwerkzaamheden Zwaluwstraat / Dodewaardlaan of
jhr. AW van Borsselestraat.
Heeft u vragen over deze brief, neem dan contact op met de heer M. Barendse. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0344) 637 332 (behalve op maandagen) of e-mail: mbarendse@tiel.nl.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

M. Barendse
beleidsuitvoerder civiel

