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Bekijk de webversie

Laatste werkzaamheden door KWS
Zoals bekend sluiten we volgende week vrijdagmiddag het project feestelijk af. Tot die tijd en na
die tijd zal KWS nog wel wat werkzaamheden verrichten.

Nog voor de Kerstdagen
Voor de Kerstdagen proberen we nog te zorgen dat:
1. De bloembollen zijn ingeplant.
2. De picknickbankjes worden geplaatst.
3. De wandelstroken langs het dorpsommetje in de zuidwest hoek worden opgeruimd (deze
worden ook volgend voorjaar ingezaaid).
4. Alle straten worden geveegd.
5. De bushalte bij het voetbalveld wordt teruggezet.
6. De laatste verlichting wordt vervangen.
7. Het voetpad Maarlaan/ Meedhuizerweg wordt afgemaakt.
8. Op diverse plaatsen in het dorp worden heesters geplant.
9. Bij de parkeerplaats van de voetbalvereniging wordt een goot aangebracht.
Lukt dit niet meer voor de Kerstdagen, dan gaan we hier direct in het nieuwe jaar mee aan de
slag
Inmiddels is bekend dat KWS een nieuwe opdracht heeft in Meedhuizen, namelijk de aanpak
van het dorpsplein.

Na de Kerstdagen
Na de Kerstdagen zal KWS nog:
1. De bocht bij de Essenlaan aanpassen, zoals is afgesproken met de transporteur die hier
vaker langsrijdt.
2. Het trottoir bij de dorpsherberg aanpassen, zodat er makkelijk met een rolstoel op en af kan
worden gereden.
3. De verharding nabij de TROEF-markt herstellen.
4. De ondergrondse glascontainer afwerken met een houten rand.
5. Het straatwerk herstellen.

Voorjaar 2020
Ook in het voorjaar van 2020 zal KWS nog wat puntjes op de i zetten, namelijk:
De bermen, die kapot zijn gereden afwerken en inzaaien, onder andere in de Schaapbultenweg.
De wandelstroken langs het dorpsommetje in de zuidwest hoek afwerken en inzaaien.
De speeltoestellen aan de Cereslaan zouden we nog voor de Kerst terugplaatsen. Omdat ook
daar het gras volgend voorjaar wordt ingezaaid en Dorpsbelangen de toestellen ook nog wat wil
opknappen, worden deze ook in het voorjaar teruggeplaatst.

Onderhoud door KWS
Op alles wat KWS nieuw heeft gemaakt zit één jaar garantie. Dit houdt in dat als er aangelegde
zaken door normaal gebruik kapot gaan, KWS dit herstelt. Gaat er iets kapot gaat door
oneigenlijk gebruik, dan wordt het door de gemeente hersteld.
Op de nieuwe planten en bomen zit twee jaar garantie. Daarom verzorgt KWS ook nog twee
jaar het onderhoud aan de nieuwe planten en bomen. Zo geven zij de bomen water als dat
nodig is.

Vragen, meldingen en opmerkingen
Stefan Klok (KWS) is niet meer bereikbaar voor vragen en meldingen.
Voor uw vragen en meldingen over de openbare ruimte in Meedhuizen kunt u weer via de
gebruikelijke kanalen terecht bij de gemeente Delfzijl.
Dus heeft u een vraag of een melding, geeft u dit dan door via de website van de gemeente of
bel 14 0596.

Website Dorpsbelangen Meedhuizen

Website gemeente Delfzijl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u yvonne@yvonnearnst.nl toe aan uw adresboek.

