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Beste bewoner,
Afgelopen week zijn we alleen bezig geweest met
rioleringswerkzaamheden in de Irenestraat en is een
aansluiting van het regenwaterriool gemaakt op het
bestaande hoofdriool van de Damstraat. Door allerlei
omstandigheden zijn de werkzaamheden minder vlot
verlopen dan gewenst maar dat heeft nog geen invloed
op onze totaalplanning.
Tevens is de kruising met de Damstraat weer open
gesteld voor het doorgaande rijverkeer.
Als extra maatregel tegen zettingen zal in de Irenestraat
ook een funderingslaag van puingranulaat worden
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 bestrating van kruispunt
Oesterstraat-Irenestraat worden verwijderd en wordt de
uitvoering van de rioleringswerken voortgezet. Volgens
planning zal ook de bestrating van het eerste gedeelte van
de Oesterstraat, tot voor het kruispunt met de
Beatrixstraat, worden verwijderd.
De funderingslaag in de Irenestraat zal worden
aangebracht waarna de kolkaansluitingen worden
vernieuwd.
Hierna wordt gestart met de uitvoering van de
bestratingswerkzaamheden. Zoals eerder vermeld zal de
bestrating van de rijbaan in de Irenestraat ook worden
vernieuwd. De kleur van de bestrating in de rijbaan is

ongeveer gelijk aan de verwijderde bestrating maar het
kruispunt met de Oesterstraat zal worden geaccentueerd
en zal een geel/zwart uiterlijk krijgen.
Wateroverlast
De werkzaamheden worden uitgevoerd om kans op
wateroverlast te verkleinen. Wanneer u tijdens hevige
regenval overlast ondervindt doordat water via de
huisaansluiting naar binnen stroomt kunnen wij een
terugslagklep plaatsen. Deze zorgt ervoor dat water niet
meer terug kan stromen via uw huisaansluiting de woning
in. Voorwaarde hiervoor is wel dat er verder geen
hemelwater aangesloten is op de huisaansluiting.
Wanneer u op deze manier wateroverlast ondervindt
horen wij het graag en kunnen wij uw huisaansluiting
voorzien van een terugslagklep. Deze is vervolgens wel in
beheer en onderhoud bij de perceeleigenaar en dient
tevens als ontstoppingsstuk. Een voorbeeld hiervan is te
zien in de keet van de aannemer. U kunt de heer Klein
van de gemeente Reimerswaal verzoeken om meer
informatie of tot het plaatsen hiervan. Hij is bereikbaar
via het centrale nummer van de gemeente op 140113.

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, 30 september 2016
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