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Beste bewoner,
Afgelopen week zijn we met rioleringswerkzaamheden
bezig geweest in de Beatrixstraat tussen de huisnummer
16 en 23.
De bestratingswerkzaamheden in de Irenestraat zijn
voorlopig afgerond waardoor het verkeer weer vrije
doorgang heeft.
Wat gaan we volgende week doen?
De aankomende week is een korte werkweek i.v.m.
gepland bedrijfsverlof op donderdag en vrijdag 27 en 28
oktober a.s.
Begin van de week zullen de rioleringswerken in de
Beatrixstraat, zoals in een vorige nieuwsbrief is gemeld,
onder wettelijk verplichte veiligheidscondities worden
uitgevoerd. De reden hiervoor is dat uit het
grondonderzoek is gebleken dat er
een kleine
verontreiniging zit in de sleuf van de riolering t.h.v. de
kruising met de Oesterstraat. Hiervoor is het
noodzakelijk dat het werkterrein, het gebied waarin dit
werk wordt uitgevoerd, zal worden afgezet met
afzetmateriaal en dit gebied verboden is voor iedereen die
hier geen werkzaamheden moet verrichten. De vervuiling
wordt onder milieukundig toezicht verwijderd en
afgevoerd waarna de sleuf met zand wordt gevuld en het
werk in een schone omgeving kan worden uitgevoerd.
De uitvoering van het straatwerk zal in deze week
voornamelijk bestaan uit de aanleg van loopstroken in het
gedeelte Oesterstraat en Beatrixstraat. Hierna zal gestart
worden met het profileren en verdichten van funderingsen straatlagen zodat daarna de bestrating in de rijbaan kan
worden aangebracht.

Aandachtspunten:
In de week van 31 oktober t/m 4 november zal, indien
de weersomstandigheden gunstig blijven, het kruispunt
Noordzandstraat-Oesterstraat worden opgebroken. De
omwonenden worden hierover nog nader geïnformeerd.
Doordat ook de trottoirs in de Beatrixstraat en
Oesterstraat worden vernieuwd wordt u vriendelijk
verzocht om de overhangende begroeiing op
gemeentelijk terrein te verwijderen.
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.
In verband met gepland verlof zal in week 43 geen
nieuwsbrief worden bezorgd.
De Nieuwsbrieven staan ook op onze website www.vdstraaten.nl onder dit project vermeld.
Vertrouwend u hierbij voldoende
geïnformeerd, verblijven wij.

Hansweert, 21 oktober 2016
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