Gebra Infra B.V.
De Overmaat 71a
6831 AG Arnhem
Postbus 30113
6803 AC Arnhem
Tel.: 026-3031960

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand

23-07-2020
Onderwerp:

Inloopavond reconstructie van de Pottenhoek in Gennep

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van gemeente Gennep starten wij vanaf maandag 24 augustus 2020 met
werkzaamheden voor reconstructie van de Pottenhoek en omgeving.
Met deze brief willen wij u uitnodigen voor de inloopavond die we samen met de gemeente
organiseren.
Inloopavond
Datum
Tijdstip
Locatie

: Dinsdag 18 augustus
: tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u binnenlopen
: Zaal Pica Mare, Picardie 36 te Gennep

Tijdens de inloopavond kunt u kennismaken met ons en geven wij een toelichting op de
planning en de fasering. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de
bereikbaarheid en de situatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Fasering
De werkzaamheden worden in 5 fasen uitgevoerd. Hierdoor wordt de overlast tot een
minimum beperkt.
Hieronder leest u de voorgenomen planning. Afhankelijk van weersomstandigheden en
andere factoren kan hiervan worden afgeweken.







Fase 1 Zandstraat-Molenstraat (kruising Zuid-Oostwal tot kruising Oliestraat)
– 24 augustus t/m 18 september 2020
Maandag 24 t/m woensdag 26 augustus vinden er werkzaamheden plaats op de
kruising Zandstraat – Zuid-Oostwal. De kruising wordt dan geheel afgesloten,
verkeer zal worden omgeleid via het Kerkplein;
Fase 2 Molenstraat (kruising Oliestraat tot Zuid-Oostwal) – 7 september t/m
2 oktober 2020;
Fase 3 Bleekstraat (kruising Molenstraat tot Zuid-Oostwal) – 2 oktober t/m 23
oktober 2020;
Fase 4 Oliestraat – Bleekstraat (Kruising Molenstraat t/m parkeerplaats
Bleekstraat) – 5 oktober t/m 6 november 2020;
Fase 5 Bleekstraat - Oliestraat ( tot Nieuwstraat) – 19 oktober t/m 20 november
2020.

In de bijlage vindt u een afbeelding met daarop de fasering.

2 : pagina

Meer informatie over dit project vindt u op www.gennep.nl/pottenhoek.
Voordat de werkzaamheden starten, ontvangt u van ons nog een brief met verdere
toelichting over de uitvoering van de werkzaamheden. Heeft u nu al vragen en/of
opmerkingen? Neem dan contact op met Edo Aerns, werkvoorbereider bij Gebra Infra, per
mail via e.aerns@gebra-infra.nl of telefonisch 026-303 1960.
Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens de inloopavond.
Met vriendelijke groet,
Gebra Infra B.V.

