GEMEENTE

vvEERT

Weert, 8 augustus 2019

Onderwerp :

herinrichting Keent 1e fase

Beste meneer, mevrouw,
De gemeente Weert is bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van de riolering
en het opnieuw inrichten van een aantal straten in uw wijk. De werkzaamheden worden
in fases uitgevoerd. In deze brief informeer ik u over de stand van zaken.

Rooien van bomen
BTL realisatie BV gaat in de week van 19 tlm 23 augustus a.s. (week 34) een aantal
bomen in uw wijk rooien. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00
uur en 17.00 uur.
De start is gepland op maandag 19 augustus in de Zuiderstraat. Vervolgens worden de
werkzaamheden per straat uitgevoerd. Aansluitend worden de aanwezige stobben weg
gefreesd. BTL verwacht 5 werkdagen nodig te hebben voor deze werkzaamheden. De
werkzaamheden zijn dus aan het eind van de week gereed. De ontstane gaten worden in
de week erna voorzien van tijdelijke bestrating.

Overlast
Uiteraard probeert BTL de overlast voor u als bewoner zoveel als mogelijk te beperken.
Aan het einde van de dag is de straat altijd weer bereikbaar. Overdag kunnen woningen
per auto tijdelijk niet of moeilijk bereikbaar zijn. Geeft dit problemen voor u? Stuur mij
dan even een e-mail of bespreek dit tijdens de werkzaamheden even met de
medewerkers van BTL ter plekke. Wij proberen daar dan zoveel mogelijk rekening mee

te houden.
Parkeren

Tijdens de rooiwerkzaamheden worden enkele parkeerverboden of afsluitingen geplaatst,
zodat de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uitgevoerd kunnen worden. U
wordt vriendelijk verzocht uw auto die dag in een andere straat te parkeren.

Inloopdag

- 20.00 uur is in het Keenterhart een
inloopmoment voor bewoners en belangstellenden. Tijdens dit inloopmoment kunt u het
Definitief Ontwerp en de planning van de werkzaamheden bekijken. Verder zijn de
aannemer en medewerkers van de gemeente weeft aanwezig voor het geven van
informatie en het beantwoorden van vragen.
Op woensdag 11 september 2019 van 16.00
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Aannemer rioolvervanging cn hcrinrichting

De vervanging van de riolering en het opnieuw inrichten van de straten wordt uitgevoerd
door Heijmans Infra BV uit Geleen.
Tijdens de inloopdag is de uitvoerder aanwezig om uitleg te geven over de planning. Hij
is ook aanspreekpunt voor vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Zijn
contactgegevens staan op onderstaande website. Daarnaast is hij aanspreekbaar ln de
directiekeet. Deze wordt geplaatst op de hoek van de Serviliusstraat met de Lambeft
Gooferstraat.

Contact en nadere informatie
Actuele lnformatie over dit projecL kutlt u volgen via onze website
https ://www.weert. nl/rioolkeent .
Voor algemene vragen over het projcct kunt u contact met mij opnemen via
t.huijbers@weert.nl of (0a95) 575 348.

Met vriendelijke groet,

ë^
Theo Huijbers
projectleider

