
 
 

 

 
Aan de bewoners van de  

Korte Linschoten-Oostzijde, Laan van Overliet,  
Jacob Barneveldstraat, De Hoorn, Het Jaagpad,  

Vaartkade Zuidzijde, 
Dorpstraat en Vaartkade Noordzijde, 

Cattenbroekerdijk 

 
 

 
Onderwerp: 1e Bewonersbrief 

 

Beste mevrouw/meneer 

Op 17 juli jl. is er vanuit aannemersbedrijf van Leeuwen GWW B.V. te 

Harmelen een informatiebrief verstuurd waarbij u geïnformeerd bent over de 

werkzaamheden van de kadeverbetering aan de Voorvliet en 

Montfoortsevaart Oostkade te Linschoten. 

Hierbij nodigen wij u uit voor een inloopavond waarbij wij het plan van de 

kadeverbetering plenair presenteren. De projectuitvoerder en vanuit de 

opdrachtgever is hierbij ook de toezichthouder aanwezig voor het 

beantwoorden van uw vragen. 

Datum  : dinsdag 15 augustus 2017. 

Tijdstip  : 19.30 uur tot 22.00 uur. 

Locatie  : Houthandel de Goederen, Korte Linschoten   

              Oostzijde 3 Linschoten. 

Ruimte  : Kantine. 

 

Aanmelden 
Graag wil ik vooraf weten op hoeveel bewoners wij kunnen rekenen. Wilt u 

daarom vóór maandag 14 augustus aan ons laten weten of u komt. U kunt 

daarvoor een e-mail  versturen, e-mailadres: 

kadeverbeteringlinschoten@vanleeuwengww.nl 

 

 

Contactgegevens: 

Aannemingsbedrijf van Leeuwen GWW B.V. 

Breudijk 3b, 3481 LM Harmelen 

Tel: 0348-44 12 93 

Website: www.vanleeuwengww.nl 

Mail: kadeverbeteringlinschoten@vanleeuwengww.nl 
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Projectleider: 

Jan van Leeuwen 

Tel: 06-51 19 75 53 

Mail: jan@vanleeuwengww.nl 

 

Project uitvoerder: 

Robert van den Berg (bereikbaar tussen 8:00 en 17:00 uur) 

Tel: 06-57 32 42 13 

Mail: robert@vanleeuwengww.nl 

 

Project toezichthouder HDSR:   

Ronald Aarnoutse 

Tel:06-51195728 

Mail: R.M.Aarnoutse@iv-infra.nl 

 

Website: 

www.vanleeuwengww.nl onder de button “informatie over de 
werkzaamheden in mijn buurt”   Op deze pagina staat de voortgang van het 

project vermeld. Op deze pagina is ook het contactformulier opgenomen. Via 
het contactformulier kunt u uw vragen stellen en/of opmerkingen plaatsen. 

 

 Vragen  

Als u vragen heeft dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar 

via telefoonnummer 06-51 19 75 53 of per e-mail: Jan@vanleeuwengww.nl 

 

 

Graag tot ziens op dinsdag 15 augustus 2017. 

 

Met vriendelijke groet, 

Aannemersbedrijf van Leeuwen GWW B.V. 

 

Jan van Leeuwen 

Projectleider 

 

 
 

 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.  

Dit baseren we op de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). 
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