
 

 

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand   

     

Uw kenmerk - Datum 25 augustus 2021 

Ons kenmerk Stadsstrand - Brouwerspoort Contactpersoon J. Rooze 

Onderwerp Informatiebrief start werkzaamheden Bijlage(n) Planning en Fasering 

     

Geachte heer/mevrouw, 

     

In opdracht van de gemeente Veenendaal gaan wij, Roelofs, de komende tijd aan de slag op het Stadsstrand in 

het centrum van Veenendaal. Met deze brief willen wij u informeren over het werk, de verwachte planning en 

de wijze van communicatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.  

 

Wat gaat er gebeuren? 

Het Stadsstrand wordt zogenoemd ‘woonrijp gemaakt’. Dat wil zeggen dat wij de definitieve inrichting van het 

strand gaan realiseren. Daarnaast wordt de Tuinstraat ter hoogte van het strand opnieuw ingericht.   

 

Over de werkzaamheden op de Tuinstraat ontvangt u nog een informatiebrief over de bereikbaarheid 

gedurende de uitvoering. 

 

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats? 

Het project wordt opgedeeld in fases om bouwhinder te beperken en de uitvoeringsduur zo kort mogelijk te 

houden. De fasering van de werkzaamheden en de bijhorende planning is op de achterzijde van deze brief 

weergegeven. De werkzaamheden starten op maandag 13 september en zijn eind november gereed.  

 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden, gevolgen van COVID-

maatregelen of wijzigingen in de planning van de bouwaannemer.  

 

Uitnodiging informatiemarkt 

Om u zo goed mogelijk te informeren organiseren wij een informatiemarkt. Tijdens deze markt stellen wij u in 

de gelegenheid uw belangstelling te tonen voor de werkzaamheden en uitvoeringswijze. Bij onze 

informatiekraam lichten wij de werkzaamheden toe en heeft u de gelegenheid om uw vragen te stellen.  

 

Datum:  Woensdag 1 september 2021 

Tijdstip: 17:00 – 18:30 uur 

Locatie: Informatiekraam Thoomesplein 

 

  

Roelofs Infra en Milieu BV 

Bezoekadres 

Landjuweel 14 

3905 PG Veenendaal 

  

Postadres 

Postbus 12 

7683 ZG Den Ham 

  

T.  +31 (0) 318 557 557 

E.  info@roelofsgroep.nl 

W. www.roelofsgroep.nl 

KvK Enschede nr. 05032480 

IBAN: NL37 RABO 0324 8070 90 

BIC: RABONL2U 

 

   



 

  

Omgevingsmanager 

Gedurende de uitvoering van dit werk is ondergetekende, Judith Rooze, als omgevingsmanager aangesteld. Ik 

ben het centrale aanspreekpunt waar u terecht kunt met uw vragen, opmerkingen en eventuele klachten. Ik 

ben te bereiken via telefoon en WhatsApp 06 – 10 07 49 21 of per e-mail j.rooze@roelofsgroep.nl.  

 

Communicatie tijdens het project 

• Wij houden u per brief op de hoogte over de bereikbaarheid en eventuele wijzigingen in de planning. 

• Op de projectwebsite www.roelofsgroep.nl/stadsstrand vindt u alle beschikbare informatie en updates 

over de werkzaamheden.  

• Vanaf 15 september is de omgevingsmanager iedere woensdagochtend van 10:00 - 11:00 uur op het 

Thoomesplein te vinden bij de informatiekraam. Hier kunt u terecht om persoonlijk uw vragen te 

stellen.  

 

Tot slot 

Gezamenlijk met de gemeente Veenendaal zorgen wij ervoor dat de werkzaamheden soepel verlopen en zo 

min mogelijk overlast veroorzaken. Hierbij staat de veiligheid en bereikbaarheid centraal. Wij vragen u daarom 

om de (verkeers)afzettingen intact te laten en aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. 

 

Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

J. (Judith) Rooze 

06 – 10 07 49 21  

 

 


