Voorlichting Veiligheid en werken aan het spoor
Misschien heeft u het al gezien; De Lingense Alliantie is gestart met voorbereidende
werkzaamheden voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen.
Vanaf november voert De Lingense Alliantie voorbereidende werkzaamheden uit
tussen de spoorwegovergangen Nieuwsteeg en Lingedijk in Tricht. Natuurlijk willen we dat de
werkzaamheden zo veilig mogelijk verlopen. Daarom nemen we verkeersmaatregelen en geven we
hierover voorlichting aan scholen.
Op donderdag 15 november óf vrijdag 16 november geven we voorlichting over veiligheid en
werken aan het spoor voor de leerlingen van OBS Op ’t Hof. Op deze dag zullen de kinderen uitleg
krijgen over het project en krijgen ze les over de ‘dode hoek’ van een vrachtwagen.
Ouders/verzorgers de koffie bij OBS Op ’t Hof
Graag willen we ook u als ouders/verzorgers goed informeren. Daarom organiseren we op maandag
12 november een inloop voor ouders en verzorgers bij de OBS Op ’t Hof. Tussen 14.30 en 15.00 uur
kunt u binnenlopen voor meer informatie over het project en wat dit voor u en uw kind of kinderen
betekent.
Inloopavond Tricht
Op woensdag 14 november bent u van harte welkom op de inloopavond van Tricht. De inloopavond
is bedoeld voor bewoners, ondernemers en andere betrokkenen uit Tricht. U kunt op elk
gewenst moment binnen lopen. Op deze avond informeren we u over het project, de planning en wat
dit voor u betekent. We gaan daarover graag met u in gesprek. Komt u ook?
Tijd: 17.00 - 19.00
Locatie: 't Koetshuis, Kerkstraat 1 te Tricht
Bekijk de flyer
Contact
Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen? Meldt u dan aan via deze link of stuur een e-mail naar
info@delingensealliantie.nl. Digitaal kunt u het project volgen via de website, social media kanalen en
de digitale nieuwsbrief.
U kunt ook altijd persoonlijk contact te zoeken met De Lingense Alliantie. We zijn te vinden op:
www.lingensealliantie.nl
info@delingensealliantie.nl
06-53599851
Instagram: delingensealliantie
Twitter: DL_Alliantie
Facebook: De Lingense Alliantie

