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Geachte leden VvE Gouwe Park en ondernemers Gouwe Park,
De herstelwerkzaamheden van de openbare infrastructuur op Gouwe Park zijn in volle gang.
Onderstaand treft u weer een update van de werkzaamheden aan.
Zuidbaan (fase 6)
In verband met de uitloop van de werkzaamheden aan de Westbaan, start aannemer Van Kessel
vanaf 11 november 2013 (week 46) op de Zuidbaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden
eind januari/begin februari 2014 gereed.
Planning van de werkzaamheden
Ter informatie treft u onderstaand de aangepaste planning van de herstelwerkzaamheden aan.
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Contact
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Van Kessel, de heer
Van Dijk, bereikbaar via 06-11008577 of per email hvandijk@kessel.nl
Wij houden u de komende periode via e-mail en de websites (www.gouwepark.nl en
www.vvegouwepark.nl) verder op de hoogte van de uitvoering en de voortgang van de
werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Namens het Bedrijvenschap Regio Gouda
Janneke Both
Parkmanager Gouwe Park
Tielweg 10 - 2803 PK - Gouda
Postbus 777 - 2800 AT - Gouda
T: 0182-622744
F: 0182-622740
E: janneke@ericis.nl

