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Beste bewoner,
In de achterliggende periode hebben wij de riolerings- en
bestratingswerkzaamheden in de Beatrixstraat e.o. voor
ca. 65 % af kunnen ronden. De grootste overlast zal eind
volgende week grotendeels zijn verholpen. Mede
hierdoor zal het waarschijnlijk niet meer nodig zijn om
nog een nieuwsbrief te bezorgen en willen wij bij deze u
als bewoner hartelijk danken voor het getoonde begrip.
Wij hebben gedurende het gehele werk de intentie gehad
om de overlast zoveel mogelijk te beperken en naar onze
mening zijn we hier redelijk in geslaagd.
Wat gaan we volgende week doen?
Volgende week zal het laatste gedeelte Oesterstraat van
nieuwe bestratingsmaterialen worden voorzien en zal,
indien er zich geen onvoorziene weersomstandigheden
voordoen, het kruispunt Beatrixstraat-Oesterstraat weer
open zijn voor het doorgaande verkeer.
Wij zullen in de komende week de riolering richting de
Damstraat zoveel mogelijk gereed maken zodat alleen de
aansluiting op het bestaande riool in de Damstraat nog
uitgevoerd moet worden.
De wegfundering zal ook worden aangebracht tot het
einde van de Beatrixstraat zodat daarna alleen de
bestrating nog moet worden aangebracht.
Vervolg uitvoering:
In week 50 (de week van 12 december) dient de
aansluiting op het bestaande riool in de Damstraat nog
gemaakt te worden. Om overlast te beperken is in overleg
met onze opdrachtgever besloten om deze
werkzaamheden begin van deze week uit te voeren. De
uitvoering is gepland op maandag 12 december met een
uitloop tot dinsdag 13 december a.s. Omdat er tijdens de

uitvoering een geringe rijbaan breedte is, zullen we naast
de afzettingen ook enkele verkeersregelaars inzetten om
het doorgaande verkeer vlot te laten verlopen.
Aandachtspunten:
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, 2 december 2016
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