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Goes, 6 november 2018
Geachte heer, mevrouw,
Medio januari 2019 start DNWG in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf met werkzaamheden
aan elektriciteitskabels en de gas- en drinkwaterleidingen aan de Ravelijnstraat, Bolwerk en
Prinsessenstraat in de kern van IJzendijke. De gemeente Sluis gaat daarna aan het werk in de publieke
ruimte met bestrating en riolering.
Informatieavond
Wij willen u hierover graag informeren en u de gelegenheid geven om vragen te stellen. Daarom nodigen
wij u uit voor een informatieavond op:

11 december 2018
Inloop: 19:15 uur, start: 19:30 uur
Locatie: Mauritshof, Mauritsweg 5 te IJzendijke
Zowel DNWG, als RAE (omgevingsmanagement) zijn tijdens deze avond aanwezig. U hoort over de
komende werkzaamheden, fasering in de uitvoering en wat daar aan verkeersmaatregelen etc. bij komt
kijken. Tijdens deze avond krijgt ook u de gelegenheid voor vragen en ideeën, waarmee we waar
mogelijk rekening kunnen houden tijdens de voorbereidingen en uitvoering van het project.
Rol RAE Advies & Engineering
Het omgevingsmanagement wordt door DNWG uit handen gegeven aan RAE Advies & Engineering . Zij
stellen zich tijdens de informatieavond aan u voor en leggen uit welke rol zij vervullen tijdens en na het
project.
Vragen en contact
Wilt u meer informatie over het project? Check dan: www.DNWG.nl/ijzendijke.
Heeft u alvast vragen voor de informatieavond? Mail deze dan naar: sandra@adviesbureau-rae.nl.
Dan houden wij daar rekening mee in de voorbereiding van de informatieavond.
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