START WERKZAAMHEDEN – HERINRICHTING VRIJHEIDSPARK WINTERSWIJK
Beste bewoner(s),
De gemeente Winterswijk en aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek werken samen aan de herinrichting
van het Mevrouw Kuipers Rietbergplein ook bekend als het nieuwe Vrijheidspark te Winterswijk. Zoals u wellicht hebt
gehoord of gelezen starten de werkzaamheden op maandag 22 juni aanstaande. Voor de bouwvak zullen de
werkzaamheden zich beperken tot herinrichtingen van de Jeugdkerkstraat tussen de Gasthuisstraat en de ING
inclusief het parkeerterrein bij De Ontmoeting. De volgende fases zullen de Schoolstraat, het plein, de Wieringastraat,
de Burgemeester Bosmastraat en het parkeerterrein van het voormalige Raadhuis betreffen.
BEREIKBAARHEID
Het uitgangspunt bij de uitvoering van de werkzaamheden is, dat u zo min mogelijk hinder ondervindt. Dit kunnen we
helaas niet altijd voorkomen, want enige overlast is onvermijdelijk. In onderling overleg zoals bij de GUV zijn
uitzonderingen benodigd en deze worden onderling afgestemd.
Wij willen u wel vriendelijk vragen uw auto’s niet meer bij uw pand of woning te parkeren in de Jeugdkerkstraat vanaf
maandag 22 juni a.s. 06:00 uur. Uw woning of pand zal te voet altijd bereikbaar zijn. Mocht dit tijdelijk toch niet zo
zijn zullen wij dit nader met u afstemmen.
AFSLUITINGEN EN VERKEERSMAATREGELEN
De kruising Gasthuisstraat/Jeugdkerkstraat zal in de eerste week van de werkzaamheden (weekk 26) enkele dagen
afgesloten zijn in verband met het aansluiten van de nieuwe riolering van de Jeugdkerkstraat. De doorgang
Gasthuisstraat stellen wij zodra het mogelijk is direct weer open. De Jeugdkerkstraat zal vanwege de werkzaamheden
naar verwachting tot en met de bouwvak zijn afgesloten.
MEER INFORMATIE
De Gemeente Winterswijk heeft een site opgericht waarin de actuele informatie omtrent het project te vinden is:
www.winterswijk.nl/vrijheidspark
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Luuk Bekkers, de uitvoerder van
Dusseldorp. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0544-488488. In verband met Corona is er voorlopig geen
zogeheten inloop-uur.
Wij danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking.
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