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Beste bewoner,

Aandachtspunten:

In de achterliggende week hebben wij de nieuw
aangelegde riolering van de Beatrixstraat aangesloten op
de nieuwe leiding naar de Oesterstraat-Irenestraat.
Tevens hebben wij de bestrating in een gedeelte van de
Noordzandstraat verwijderd om het hemelwater af te
voeren naar een nieuw aan te leggen riool in het gedeelte
Oesterstraat tussen de Noordzandstraat en de
Beatrixstraat. Hiermee is een snellere afvoer van
regenwater gewaarborgd.

Omdat ook de trottoirs in de Beatrixstraat en
Oesterstraat worden vernieuwd wordt u vriendelijk
verzocht om de overhangende begroeiing op
gemeentelijk terrein te verwijderen.

In het gedeelte Oesterstraat tussen de Beatrixstraat en de
Irenestraat is de funderingslaag van grove steenslag
aangebracht en is de rijbaan voorzien van nieuwe
waterpasserende stenen. Een en ander dient er voor te
zorgen dat tijdens hevige regenval de kans op
wateroverlast wordt gereduceerd.
Wat gaan we volgende week doen?
De aankomende week zullen we voornamelijk bezig zijn
met rioleringswerkzaamheden in de Noordzandstraat en
de Oesterstraat (gedeelte tussen Noordzandstraat en de
Beatrixstraat). Hiervoor is het noodzakelijk om de
bestrating uit de rijbaan van dit gedeelte Oesterstraat te
verwijderen. Tevens zal tijdens de aanleg van de riolering
het cunet worden ontgraven om een funderingslaag van
grof steenmengsel aan te brengen.
De bestratingswerkzaamheden zullen hoofdzakelijk
uitgevoerd worden in de Beatrixstraat en bestaan uit het
aanbrengen van opsluitingen, aanleggen van tegels in de
trottoirs en het aanbrengen van straatklinkers in de
rijbaan.

De riolering wordt aangelegd voor de afvoer van stedelijk
afvalwater. Normaal gesproken is het al verboden om
ongewenste stoffen, zoals verf, gips etc., door te spoelen.
In de nieuwe situatie worden de kolken rechtstreeks
aangesloten op het oppervlaktewater bij de begraafplaats.
Om voor dit oppervlaktewater en de aanwezige flora en
fauna een optimale kwaliteit te garanderen, is het van
belang dat er geen andere stoffen dan schoon hemelwater
worden geloosd.
Wij verzoeken u om uw kinderen erop te wijzen dat het
afgesloten gebied, ook na werktijd, verboden terrein is.
Uiteraard zullen wij passende maatregelen nemen om de
toegang af te sluiten. Ook attenderen wij u er nogmaals
op om uw kinderen er op het gevaar te wijzen dat er
gewerkt wordt met machines en groot materieel.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering
dan kunt u op werkdagen, tijdens normale werkuren,
contact opnemen met Rens Sinke, GSM 06-2246 7320.
Hij is een groot gedeelte van de dag op het werk aanwezig
en kan op alle vragen een antwoord geven.
De Nieuwsbrieven staan ook op onze website www.vdstraaten.nl onder dit project vermeld.
Vertrouwend u hierbij voldoende
geïnformeerd, verblijven wij.
Hansweert, 4 november 2016
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