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Aan de bewoners van dit pand, 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Piershil, 19 december 2022 

 

Betreft: herinrichting Zonnebloemlaan in ‘s-Gravendeel 

 

In opdracht van de gemeente Hoeksche Waard gaan wij het straatwerk vervangen bij u in de straat. 

Met deze brief informeren wij u over onze werkzaamheden. 

 

Wat houden de werkzaamheden in 

In de periode van januari 2023 tot en met mei 2023 zullen wij het straatwerk vervangen in de 

Zonnebloemlaan, het Rozenerf en een gedeelte van de Irisstraat. Voor de planning en de fasering, zie 

de achterzijde van deze brief. 

 

Het woonerf gaat opnieuw worden bestraat. Aan de Zonnebloemlaan ter hoogte van nummer 2 

komen extra parkeervakken. Op verzoek van de hulpdiensten en RAD worden enkele bochten 

aangepast voor een betere doorgang. In de Irisstraat komt een uitstroombak voor het afvoeren van 

het hemelwater. Aan het Rozenerf worden de speeltoestellen vervangen. Hier en daar worden kleine 

wijzigingen aangebracht in de openbare ruimte.  

 

Bereikbaarheid 

Als wij werkzaamheden uitvoeren bij u in de straat is het niet mogelijk om door de straat te rijden of 

hier te parkeren. Uw woning is te alle tijden te voet bereikbaar.  

 

Overhangend groen 

Is er bij uw tuin sprake van overhangend groen dan vragen wij u om voor aanvang van de 

werkzaamheden dit terug te snoeien tot binnen de erfgrens. De bedoeling is dat het groen recht 

wordt teruggebracht tot achter de opsluitband of trottoirband. Als het niet tijdig verwijderd is, dan 

zullen wij het verwijderen en worden de kosten hiervan aan u in rekening gebracht. 

 

Heeft u nog vragen aan de aannemer? 

Neemt u dan contact met ons op via onze contactpagina, op deze wijze kunt 

u ons op een gemakkelijke manier bereiken.   

U gaat naar onze contactpagina door de QR-code te scannen of de volgende 

link in te typen in uw internetbrowser: www.jderegt.nl/contact/.  

 

Graag in uw bericht ook het project benoemen: ‘Zonnebloemlaan in ‘s-

Gravendeel’, hierdoor kan uw vraag of opmerking sneller worden opgepakt. 

 

Bij calamiteiten is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met 0186-692504, dit nummer is 

voor noodgevallen 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

De Regt Grond Infra Groen B.V. 

http://www.jderegt.nl/
http://www.jderegt.nl/contact/
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Bijlage 1 faseringstekening en planning 
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