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Geachte heer, mevrouw,

Goes, 6 november 2019

Op maandag 11 november 2019 wijzigt de verkeerssituatie aan de Tivoliweg tijdelijk. Door middel
van deze brief willen wij u hierover informeren.
Planning
Op maandag 11 november 2019 gaat de aannemer werkzaamheden verrichten op de kruising
Tivoliweg-Julianalaan. Deze werkzaamheden duren tot en met dinsdag 12 november 2019. De
verkeersafzettingen, welke op 28 oktober 2019 zijn geplaatst, worden dan tijdelijk verwijderd en
omgezet zoals aangegeven op de kaart aan de achterzijde. Vanaf woensdag 13 november 2019
worden de afzettingen van 28 oktober 2019 weer gehanteerd.
Omleidingsroute
Om een oversteek te maken op de kruising Tivoliweg-Julianalaan, is ervoor gekozen om deze
kruising maandag 11 en dinsdag 12 november 2019 volledig af te sluiten. U wordt ter plaatse
omgeleid via de Glacisweg.
Op woensdag 13 november 2019 worden de afzettingen die op maandag 28 oktober 2019 zijn
geplaatst weer gehanteerd. Dit houdt in dat het eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de Tivoliweg
vanaf de Oude Zoutdijk tot de Lyceumstraat vanaf dan weer van kracht is. Het verkeer kan dan
enkel in de richting van de binnenstad rijden en niet in de richting van de verkeerslichten aan de
N290. Om de N290 te bereiken wordt u ter plaatse omgeleid. De verwachting is dat deze
verkeersomleiding tot begin december 2019 in stand wordt gehouden.
Afvalbeleid
Uw rolemmer dient u tijdens de werkzaamheden op de gangbare plaats te zetten. De aannemer
zorgt ervoor dat deze op de juiste plaats wordt neergezet zodat de ZRD (reinigingsdienst) de
rolemmer kan legen. Mocht uw rolemmer niet geleegd zijn, kunt u met de omgevingsmanagers
contact opnemen. Er wordt dan naar een oplossing gezocht.
Parkeren
Wij vragen u uw auto buiten het werkvak te parkeren en om uw begrip hiervoor. Voor deze
werkzaamheden wordt aan de Glacisweg een tijdelijke parkeerplek gerealiseerd. De kruisende
straten met de Tivoliweg ondervinden geen parkeerhinder. Opritten blijven over het algemeen
toegankelijk; er wordt persoonlijk contact met u opgenomen wanneer uw oprit niet bereikbaar is.
Wanneer een oprit niet toegankelijk is, kunt u ervan uit gaan dat dit voor uiterlijk één werkdag is.

Storingsnummer
Heeft u een gas- of stroomstoring? Meld deze dan 24 uur per dag via het gratis telefoonnummer:
0800 – 9009. Uw melding komt dan direct terecht bij uw lokale netbeheerder.
Op waterstoring.nl vindt u een actueel overzicht van storingen en werkzaamheden aan de
drinkwatervoorziening. Staat uw storing niet op waterstoring.nl? Dan kunt u de waterstoring
doorgeven via het telefoonnummer:
0900 – 0787
DNWG Infra BV, Enduris en Evides
Enduris B.V. is uw regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas. DNWG beheert en onderhoudt
de netten in opdracht van Enduris.
Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides
werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.
Vragen en contact
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van DNWG? Check dan:
www.dnwg.nl/hulst-tivoliweg
Heeft u opmerkingen of vragen die op de website niet beantwoord worden, neem dan contact op
met de omgevingsmanagers (bij voorkeur via mail):
omgeving@adviesbureau-rae.nl.
Ian Calbo, telefoonnummer: 06-46788601
Wim de Rijke, telefoonnummer: 06-54605913
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