Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit adres

Uw kenmerk:

Ref.:

Ons kenmerk:

180636/

Tel.:

06-30805902

Datum:

7 januari 2019

E-mail: mrombouts@avecodebondt.nl

Betreft: Woonrijp maken openbare gebied ter hoogte van De Office en de kantoren Kinepolis

Geachte heer / mevrouw,

De BV Paleiskwartier gaat het openbare gebied voor De Office en de kantoren van Kinepolis aan de zijde van de
Magistratenlaan (zie ook bijgevoegde schets) vanaf 14 januari definitief inrichten. Deze inrichting zal bestaan
uit het aanbrengen van een voetpad, een nieuwe rijbaan (ventweg) en het herstellen / inrichten van de
groenstrook. De werkzaamheden zijn gepland in de periode van 14 januari tot en met 22 februari.
Werkzaamheden
Wat meer in detail zullen de werkzaamheden de volgende zaken omvatten. Ten eerste zullen voorbereidingen
worden getroffen, als inrichten werkterrein en aanbrengen fundaties voor de toekomstige rijbaan. Vervolgens
zullen de werkzaamheden bestaan uit het verder aanbrengen van het voetpad voor de kantoren van Kinepolis,
in het verlengde van De Office. Vervolgens zal een nieuwe rijbaan (ventweg) worden aangebracht voor de
ontsluiting van de parkeergarages. Daarna zullen wat aanpassingen aan de bestaande ventweg plaatsvinden
om de groenstrook opnieuw te kunnen inrichten. Als laatste zullen aanpassingen aan de kruising ter hoogte van
de Spiegeltuin plaatsvinden om het geheel goed aan te sluiten.
De werkzaamheden strekken zich voornamelijk uit voor De Office en Kinepolis en stoppen ter hoogte van de
Paleisbrug. Hier zal de aansluiting op de Magistratenlaan in basis behouden blijven.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden zal de ingang tot de parkeergarage voor De Livin en De Office in principe gewoon
bereikbaar blijven. Enkel wanneer de werkzaamheden ter plaatse van de ingang zullen plaatsvinden, zal hier
kortstondig de toegang/uitgang versmald worden en worden mogelijk tijdelijk rijplaten toegepast om een
toegang te blijven garanderen.
Dit geldt in basis ook voor de ingang van de parkeergarage voor de kantoren van Kinepolis.
Tijdens de werkzaamheden aan de kruising Spiegeltuin / Magistratenlaan zal sprake zijn van een tijdelijke
afsluiting van deze kruising en zal het verkeer met bestemming Spiegeltuin of openbare Parkeergarage worden
omgeleid via de Bordeslaan. Voor de toegang tot de ventweg zullen tijdelijke maatregelen worden getroffen.

Gebied

Omschreven werkzaamheden zijn van toepassing op het in geel gearceerde gedeelte.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over deze brief, kunt u contact opnemen met de heer M. Rombouts van Aveco de
Bondt, projectleider namens de BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier. Zijn telefoonnummer is:
06-30805902.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Aveco de Bondt

De heer M. Rombouts

