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Aan de bewoner(s) van dit pand
Datum
28 september 2017
Bijlage(n) Informatiefolder
Onderwerp Start werkzaamheden Almeloplein
Geachte heer, mevrouw,
In opdracht van de gemeente Den Haag voert BAM Infra, Regionaal Den Haag de reconstructie aan het
Almeloplein uit. Het project wordt opgedeeld in drie fases. De eerste twee fases worden uitgevoerd tussen
2 oktober en 15 december. De derde fase vindt plaats in 2018.
Informatie
Om u zo volledig mogelijk in te lichten, hebben we een informatiefolder aan deze brief toegevoegd, In deze
folder staat alle informatie over dit project.
Werkzaamheden Stedin
Vooruitlopend op de werkzaamheden van BAM, voert Stedin ook werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden
zijn gepland tot en met vrijdag 10 november 2017. Stedin voert haar activiteiten zelfstandig uit en
communiceert hierover per brief naar bewoners en winkeliers. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt
u naar de website www.stedin.net/onderhoud of contact opnemen met de klantenservice: 088 896 39 63.
Stel uw vraag aan de omgevingsmanager
Als u tijdens de uitvoering vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij één vast aanspreekpunt: Renske
Heijker, omgevingsmanager van het project. Zij is bereikbaar via e-mail: almeloplein@bam.com of per
telefoon: 06 22 96 04 31. U kunt via dit telefoonnummer ook een WhatsApp-bericht sturen met een vraag,
melding en/of foto.
Daarnaast heeft de omgevingsmanager een rechterhand: gebiedscongiërge Marc Lübeck. Op werkdagen is
hij de hele dag aanwezig om te zorgen voor een veilig en opgeruimd werkgebied. Ook hem kunt u
aanspreken voor vragen of opmerkingen.
BAM is in de komende periode bezig om uw directe leefomgeving te verbeteren. Wij realiseren ons dat dit
overlast veroorzaakt, maar proberen deze zo beperkt mogelijk te houden. Wij vragen uw begrip hiervoor en
vertrouwen op een fijne samenwerking.
Met vriendelijke groet,

Renske Heijker
Omgevingsmanager
BAM Infra Regionaal Den Haag

