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Beste bewoner,

Wat gaan we volgende week doen ?

Zoals u gemerkt hebt is ons bedrijf, van der Straaten
Aannemingsmaatschappij B.V., op woensdag 21
september j.l. gestart met de rioleringswerken in de
Irenestraat..

Volgende week gaan we een nieuw hoofdriool
aanbrengen in de Irenestraat tot het kruispunt met de
Oesterstraat. Waarschijnlijk zal in de 2e helft van de week
de bestrating van de rijbaan in het kruispunt OesterstraatIrenestraat worden verwijderd. Onze uitvoerder zal dit
mondeling of middels een brief aan de omwonenden te
kennen geven.

Voorafgaand aan deze werkzaamheden is een
omleidingsroute ingesteld en zijn de noodzakelijke wegafzettingen aangebracht.
De totale werkzaamheden omvatten het aanbrengen van
een nieuw hoofdriool voor regenwater en een
gedeeltelijke vernieuwing voor het vuilwaterriool. Het
regenwaterriool sluit aan op het eerder aangelegde riool
in de Damstraat. Het nieuwe rioolstelsel zal aangelegd
worden in de Irenestraat, in de Oesterstraat tot de
Noordzandstraat en in de Beatrixstraat vanaf
huisnummer 18 tot de Damstraat. Alle huisaansluitingen
zullen op dit nieuwe rioolstelstel worden aangesloten.
Tevens zal een nieuwe wegfundering aangebracht
worden in de Oesterstraat en de Beatrixstraat en zal in het
gehele werkgebied de bestrating van de rijbaan worden
vernieuwd. Waar nodig zullen ook de opsluitbanden en
de trottoirtegels worden vernieuwd.
Indien u vragen of opmerkingen hebt 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.

Verder zal het kruispunt Damstraat-Irenestraat worden
herstraat zodat het doorgaande verkeer tussen Damstraat
en Kakeldans weer ongehinderd kan door rijden. Hierna
zal de omleidingsroute weer verwijderd worden.
Deze nieuwsbrief zal wekelijks op vrijdag bij alle
bewoners in het werkgebied huis aan huis worden
bezorgd. Tevens staat de zelfde brief op onze website
www.vd-straaten.nl onder dit project vermeld.
Vertrouwend u hierbij voldoende
geïnformeerd, verblijven wij.

Hansweert, 23 september 2016
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