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Beste bewoner,
Afgelopen week zijn we met rioleringswerkzaamheden
bezig geweest in het gedeelte Oesterstraat tussen de
Irenestraat en de Beatrixstraat. De riolering, met alle huisen kolkaansluitingen, en de wegfundering zal maandag
gereed zijn.
De bestratingswerkzaamheden in de Irenestraat verlopen
volgens planning.
Wat gaan we volgende week doen?
Begin volgende week zal de bestrating in het gedeelte
Beatrixstraat vanaf huisnummer 16 t/m de kruising met
de Oesterstraat worden verwijderd. Dit betekend dat de
Beatrixstraat voor het doorgaande verkeer zal worden
afgesloten. Het doorgaande verkeer tussen de
Noordzandstraat en de Damstraat zal niet worden
gehinderd. Wij starten dan direct met de uit te voeren
rioleringswerkzaamheden vanaf huisnummer 16. Omdat
er zich in dit gedeelte veel huisaansluitingen bevinden
zullen de werkzaamheden tot huisnummer 23 zeker 1
week in beslag nemen.
De bestratingswerkzaamheden in de Irenestraat zullen,
indien de weersomstandigheden gunstig zijn, woensdag
19 oktober worden afgerond waarna dit gedeelte voor het
verkeer wordt opengesteld.
De voeg tussen de
opsluitband en de laatste steen van de rijbaan zal in een
later stadium worden gevuld met een mortel die ervoor
moet zorgen dat er minder onkruid in deze voeg groeit.
Deze werkzaamheden kunnen zonder het veroorzaken
van verkeershinder worden uitgevoerd.

Nadat de Irenestraat voor het verkeer is open gesteld
zullen we direct starten met de uitvoering van de
Oesterstraat. We starten met de uitvoering vanaf de
Irenestraat. Als eerste werk zullen de opsluitingen met de
trottoirs worden uitgevoerd zodat de loopstroken goed
begaanbaar zijn.
Aandachtspunten:
Grondonderzoek heeft uitgewezen dat in een klein
gedeelte van de Beatrixstraat vervuilde grond aanwezig is.
De ontgraving hiervan zal in week 43 met uitgebreide
veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd. Het gebied
waar de ontgraving plaatsvindt zal met bouwhekken
worden afgezet.
Doordat ook de trottoirs in de Beatrixstraat en
Oesterstraat worden vernieuwd wordt u vriendelijk
verzocht om de overhangende begroeiing op
gemeentelijk terrein te verwijderen.
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.
Deze nieuwsbrief wordt wekelijks op vrijdag bij alle
bewoners in het werkgebied huis aan huis bezorgd.
Tevens staat de zelfde brief op onze website www.vdstraaten.nl onder dit project vermeld.
Vertrouwend u hierbij voldoende
geïnformeerd, verblijven wij.

Hansweert, 14 oktober 2016
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