KWS Infra bv
Vestigingsadres

Giessenweg 4
3044 AL ROTTERDAM
Correspondentieadres

Postbus 11058

Aan

: Bewoners en ondernemers op dit adres

Betreft: Afsluiting kruising Dijkgraafweg -Burg Smitweg
voor alle vrachtverkeer, bestelbussen en pick-ups

3004 EB ROTTERDAM
Telefoon

+31 (0)10 208 33 00
Telefax

+31 (0)10 415 26 96
E mail

rotterdam@kws.nl
Internet

Geachte bewoner, ondernemer,

www.kws.nl

Vanaf vrijdag 23 augustus 19.00 uur tot en met maandag 26 augustus 6.00 uur is de kruising
Dijkgraafweg-Burg Smitweg afgesloten voor alle vrachtverkeer, bestelbussen en pick-ups.
Overig verkeer kan gebruikmaken van de bypass. Er zullen overdag verkeersregelaars bij de
bypass staan om het verkeer in goede banen te leiden.
Noodzakelijk vrachtverkeer, bestelbussen en pick-ups kunnen na overleg op zaterdag in de morgen
tot 7.00 uur over het freesvak en zaterdagmiddag na 15.00 uur tot uiterlijk zondag 05.00 uur over
de kruising. Neem hiervoor contact op met onderstaande contactpersoon.
Werkzaamheden
Vrijdag avond wordt er gefreesd, opgebroken en zaterdagmorgen wordt de onder- en tussenlaag
asfalt aangebracht op de kruising en tevens een gedeelte vanaf de kruising de Dijkgraafweg in.
Zondag wordt de deklaag asfalt aangebracht.
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Communicatie
Wij maken gebruik van de KWS app, waarmee u door middel van wekelijkse updates de voortgang
van het project kan volgen. De KWS-app is te downloaden in de Apple- en/of play store te
herkennen aan dit logo

. Wij raden u aan deze app op uw smartphone of tablet te installeren.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of andere vragen inzake de werkzaamheden
neemt u dan gerust contact op met onze omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te bereiken
via het telefoonnummer: 06 11320281 ,e-mailadres: agrootendorst@kws.nl of via de KWS-app.
Wij vertrouwen erop dat wij u in voldoende mate hebben geïnformeerd. Indien u aanvullende
informatie wilt, kunt u ons bereiken via bovenstaande kanalen.

Hoogachtend,
KWS Infra bv

