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De bewoners Steenbergen Zuid 

Fase 3 

 

 

 

Steenbergen, september 2019 

 

 

 

Beste inwoner,  

 

We zijn bezig met de herinrichting van Steenbergen Zuid. Vanaf 30 september gaan we aan de 

slag in uw stukje van de wijk. Firma Jac Barendregt Infra voert voor ons de werkzaamheden uit. 

De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken. We doen er uiteraard alles aan om dit 

tot een minimum te beperken.  

 

Het werk bevindt zich vanaf de Acacialaan tot de kruising Seringenlaan/ Oudlandsestraat. Start 

de aannemer bij u in de straat? Dan krijgt u de week voor dat zij starten een brief in de bus. 

 

Indien u behoefte heeft aan een speciale voorziening dan vragen wij u contact met ons op te 

nemen, we zorgen er graag samen voor dat uw woning bereikbaar blijft. 

 

Aanspreekpunt 

Vragen over de werkzaamheden? Op woensdagochtend van 09:00 tot 11:00 uur is de uitvoerder 

te vinden in de keet aan de Seringenlaan, daar bent u van harte welkom. Voor vragen kunt u ook 

contact opnemen met  Jac Barendregt tel.nr. 010-5015388 of per mail: jack@jacbarendregt.nl. 

 

Parkeren 

Gedurende de werkzaamheden kan in het werkgebied slechts beperkt geparkeerd worden. U 

kunt gebruik maken van de parkeerplaatsen in de omgeving. 

 

Mindervaliden 

Indien u behoefte heeft aan een speciale voorziening dan vragen wij u contact met ons op te 

nemen zodat wij met u afspraken kunnen maken hoe we uw bereikbaarheid kunnen garanderen.  

 

Verhuizingen 

Indien u tijdens de periode van werkzaamheden gaat verhuizen, dan verzoeken wij u dit tijdig bij 

ons kenbaar te maken zodat wij hiermee rekening kunnen houden.  

 

Tuin (overhangend groen en voorwerpen) 

Wij willen u aandacht vragen voor uw tuin. De werkzaamheden vinden plaats op het openbare 

terrein van de Gemeente. Kunt u overhangende begroeiing van uw tuin tijdig terug snoeien? 

Hiermee wordt overlast en schade voorkomen tijdens de uitvoering.  
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Vragen voor de gemeente? Bel dan met 140167 en vraag naar dhr. R. Pot of stuur een e-mail naar 

r.pot@gemeente-steenbergen.nl.  

 

Informatie 

Meer informatie over het project kunt u vinden op de website van de gemeente www.gemeente-

steenbergen.nl. Op de website van de aannemer vindt u de plattegrond van het uit te voeren 

werk en de fasering van de werkzaamheden. https://www.jacbarendregt.nl/lopende-

projecten/herinrichten-steenbergen-zuid-fase-3/ 
 
 
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met ons kantoor Jac Barendregt Infra: 
info@jacbarendregt.nl of 010 – 501 53 88 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Gemeente Steenbergen 

Dhr. R. Pot 

 

 

Jac. Barendregt Infra  

K.J. Barendregt 
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