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Beste bewoner,

Afgelopen week zijn we alleen bezig geweest met
rioleringswerkzaamheden in de Irenestraat en is een
nieuwe inspectieput aangebracht in de kruising tussen de
Oesterstraat en de Irenestraat
Als extra maatregel tegen zettingen is in de Irenestraat
ook een funderingslaag van puingranulaat aangebracht.
Deze is inmiddels voor ca. 60% aangebracht.
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.
Wat gaan we volgende week doen ?
Volgende week zal de riolering in de Oesterstraat tot de
kruising met de Beatrixstraat worden aangebracht.
Hiervoor zijn nu reeds de rijbaan en de trottoirs
opgebroken en is een voorziening aangebracht zodat er
een verbinding voor voetgangers is tussen de Irenestraat
en de Beatrixstraat.
Wij zullen volgende week verder gaan met de uitvoering
van de bestratingswerkzaamheden in de Irenestraat. Als
proef zal de voeg tussen de opsluitband en de laatste
steen van de rijbaan in een later stadium worden gevuld
met een mortel die ervoor moet zorgen dat er minder
onkruid in deze voeg groeit. De voeg wordt tijdens de
uitvoering wel met gewoon straatzand gevuld.

Zoals eerder vermeld zullen de stenen van de rijbaan in
de Irenestraat worden vernieuwd. De kleur van de
bestrating in de rijbaan wordt ongeveer gelijk aan de
verwijderde bestrating maar in het kruispunt met de
Oesterstraat zullen betonstenen met een geel/zwart
uiterlijk worden aangebracht.
Doordat ook de trottoirs in de Beatrixstraat en
Oesterstraat worden vernieuwd wordt u vriendelijk
verzocht om de overhangende begroeiing op
gemeentelijk terrein te verwijderen.

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, 7 oktober 2016
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