Startbouw na de feestdagen
Na het algemene nieuwsbericht over de start van de renovatiewerkzaamheden van
Winkelcentrum De Gaard, willen wij u graag op de hoogte brengen over specifieke werkzaamheden in de laatste maanden van 2017. Deze informatiebrief gaat alleen naar de bewoners
en direct omwonenden van De Gaard en staat (net als alle andere informatie) op de website
https://denieuwegaard.nl
Vanwege de feestdagen in december hebben
we, in overleg met onder andere de winkeliersvereniging, besloten om het bouwrijp maken en het boorwerk van de palen voor de uitbreiding in het nieuwe jaar te starten. Op deze
manier wordt er rekening gehouden met de
verkoop door winkeliers tijdens de feestdagen.
De komende maanden zal het grondwerkbedrijf
Pauw Dodewaard een deel van de Eykmanlaan
aanpassen ten behoeve van het omleggen van
de duiker ter hoogte van de waterpartij. Daarnaast gaat de grondwerker de werkzaamheden
tussen de Eykmanlaan en het winkelcentrum
uitvoeren (deel riolering wordt hier vervangen).
Ook de nutspartijen zijn bezig met het verwijderen/omleggen van kabels en leidingen
uit onder andere het parkeerterrein aan de
Valetonlaan. Zoals eerder gemeld, blijft dit terrein tijdens deze werkzaamheden grotendeels
beschikbaar om te parkeren. In het nieuwe jaar
wordt dit deel in gebruik genomen door de aan-

nemer voor de uitbreiding van het winkelcentrum. Ter compensatie van deze parkeerplekken
komen er dit jaar nog tijdelijke parkeerplekken
ter hoogte van de huidige bussluis.
Het strippen/slopen van het deel van de voormalige apotheek zal naar verwachting eind van
dit jaar plaatsvinden. Voordat dit wordt gedaan,
informeren wij nog over de wijze van de afzetting. Ook over de afzetting van het terrein voor
de uitbreiding van het winkelcentrum zullen wij
u nader informeren.
SAVE THE DATE: op 27 oktober a.s. om 16.30
uur zal een eerste officiële handeling met de
wethouder, winkeliers en omwonenden plaatsvinden voor het verleggen van de duiker. Nadere informatie volgt hierover.
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dan kan u contact opnemen via
storm@fimek.nl of 06-13777247.

