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Beste leden en duoburgerleden,
In de afgelopen periode hebben wij uw raad geïnformeerd over de benodigde aanpak van Parkeergarage de Parade.
Inmiddels is de aanbesteding definitief afgerond en heeft aannemer Tebecon uit Oud Gastel de opdracht gegund
gekregen. Conform onze toezegging informeren wij u hierbij graag over de planning van de werkzaamheden en de in te
zetten communicatie.

Planning:
De uitvoering start op 8 mei as. Dit is reeds afgestemd met de gebruikers en de VvE. Het werk wordt in fases uitgevoerd
op een dusdanige manier dat de garage slechts voor 8 dagen volledig afgesloten zal zijn. De afsluiting is zo bepaald dat
deze na de voorjaarsvakantie en voor de Proefmei valt.
De totale doorlooptijd van het project bedraagt 12 weken. Conform planning, onvoorziene omstandigheden niet
ingecalculeerd, is een en ander voor de zomervakantie afgerond .

Communicatie:
Inmiddels hebben de eerste voorbereidende gesprekken met de diverse belanghebbenden (VvE, huurders en Sterck)
plaatsgevonden. Op reguliere basis (tweewekelijks) vinden met hen vervolggesprekken plaats.
Voor de algehele communicatie worden de onderstaande zaken gebruikt:
Krantenberichten
App voor de bouw waarbij mensen meldingen kunnen verrichten en vragen kunnen stellen
Project specifieke Facebookpagina
Per fase ophangen van posters met onder andere een QR code
Het houden van een inloopspreekuur op elke woensdag en telefonische bereikbaarheid (24/7
calamiteitennummer).
We streven naar een positief bouwklimaat door:
Het houden van een informatiebijeenkomst met de direct betrokken winkeliers, huurders en vergunninghouders
Het inzetten van een winkelwagenservice in de weekenden
Het inzetten van parkeerbegeleiders op zaterdagen en koopzondagen
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Mocht u noq vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de teammanager Projecten Danielle van
Gooi (0164-277 504).

Met vriendelijke groet,

udU
Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder.

