
  

UITNODIGING INLOOPAVOND 17 AUGUSTUS 2017  

“JULIANASINGEL - RECONSTRUCTIE KRUISPUNTEN” 

 

 

In opdracht van de gemeente Oss gaat Gebr. Remmits BV aan de slag met de reconstructie van de kruispunten 

Julianasingel - Nieuwe Hescheweg en Julianasingel – Doctor Saal van Zwanenbergsingel. 

 

Om de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden, gaan we de werkzaamheden in verschillende fasen 

uitvoeren. De faseringen zijn uitgewerkt op onze projectwebsite; https://remmitsgww.nl/projecten/julianasingel-oss/ 

 

De werkzaamheden zullen starten op maandag 4 september 2017 (week 36).  

Indien de werkzaamheden volgens planning verlopen zal het werk op 20 oktober 2017 (week 42) gereed zijn. 

 

Om u al bewoners, ondernemer of belangstellende goed te informeren, organiseren wij op donderdag 17 augustus 

a.s. een inloopavond. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met het projectteam van Gebr. Remmist BV. Wij 

vertellen u graag meer over de werkzaamheden, de planning en de fasering. Ook laten we zien welke 

communicatiemiddelen we gaan inzetten om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden.  

Heeft u zaken die voor onze uitvoering van belang zijn? Denk dan bijvoorbeeld aan een verhuizing, een 

huwelijksfeest of grote leveranties aan huis/bedrijf. Laat dit aan ons weten tijdens deze avond.  

Waar mogelijk, houden wij daar rekening mee tijdens onze werkzaamheden.  

 

Wilt u het definitief ontwerp van de kruisingen nog een keer bekijken? Ook dat kan, de medewerkers van de 

gemeente Oss geven u tijdens deze avond graag toelichting. 

 

 

Datum:    Donderdag 17 augustus 2017 

Waar:    Mondriaanbar, De Ruivert 3, 5342 CM Oss 

Tijdstip:   vrij inlopen tussen 18.30 en 20.30 uur 

Projectwebsite:  https://remmitsgww.nl/projecten/julianasingel-oss/ 

 

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Bezoek dan zeker onze inloopavond, waar wij uw vragen graag 
beantwoorden. Wij zien u graag op 17 augustus a.s. in de Mondriaanbar te Oss tijdens de inloopavond. 
 

Bent u niet in de gelegenheid de avond te bezoeken? Dan kunt u uw vragen of opmerkingen mailen naar 

Julianasingel@remmitsgww.nl. Ook kunt u onze omgevingsmanager Martijn Zoetekouw op werkdagen tussen 

08.00 en 17.00u persoonlijk benaderen via telefoonnummer 06 1277 7040. 

 
 
Projectteam Gebr. Remmits BV. 
 


