Aan de ondernemer van dit pand

Heerlen, 15 januari 2018
Betreft: Werkzaamheden Veldweg
Geachte heer, mevrouw,
De werkzaamheden aan de buffers zijn in volle gang en verlopen gestaag. Deze week gaan we beginnen met
werkzaamheden aan de Veldweg.
Werkzaamheden t.b.v. afwatering regenwater
Deze week worden werkzaamheden uitgevoerd waarbij de weg plaatselijk wordt opgebroken. Het betreft
werkzaamheden voor het plaatsen van de kolken en het aansluiten op het riool. Ook wordt het regenwater
riool aangesloten op de nieuwe infiltratiebuffer die in het bos achter Beltco (Veldweg 35a) wordt aangelegd.
In de onderstaande figuur is dit gebied geel gekleurd). Deze werkzaamheden zullen tot het eind van januari
duren.
Werkzaamheden aan het wegdek
Nadat deze werkzaamheden aan het riool zijn uitgevoerd, wordt het wegdek een de trottoirbanden
vernieuwd. Deze werkzaamheden zullen tot medio februari in beslag nemen. Dit werkgebied is door de rode
lijn weergegeven in de onderstaande figuur.
In het onderstaande plaatje zijn de werkgebieden en de werkrichting aangegeven (blauwe pijl).

Werkrichtinh

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden aan het riool
Tijdens de werkzaamheden aan de riolering bent u gewoon bereikbaar. Het is alleen zo dat de Veldweg niet
rondom gereden kan worden. U kunt uw bedrijf via één van de beide kanten bereiken. Helaas kunnen wij niet
vooraf zeggen welke kant dit per dag is en dient u dit zelf per dag te beoordelen. Wij verzoeken u om uw

leveranciers en transporteurs op de hoogte te brengen van de juiste aanrijroute, zodat transporten zich niet
vast rijden op de werkzaamheden.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden aan de rijbaan
Tijdens de werkzaamheden aan de rijbaan en de trottoirbanden worden, in overleg met u, afspraken gemaakt
over de bereikbaarheid van uw oprit. Als dat nog niet gebeurd is, zal er deze week met u contact worden
gezocht.
De werkzaamheden zorgen voor hinder, dat kunnen wij helaas niet voorkomen. U allen heeft hier hinder van,
ook uw buurman. Wij willen u daarom verzoeken om elkaar te helpen, voor het geval uw mede-ondernemer
even niet bereikbaar is, en hulp nodig heeft. Mogelijk dat dit de hinder iets kan beperken voor u en uw medeondernemer.
Nadere informatie
Voor nadere informatie over de werkzaamheden kunt u terecht bij onze omgevingsmanager. De
omgevingsmanager is het aanspreekpunt voor u en vormt de schakel tussen de belanghebbenden in de
omgeving, de aannemer en de beide gemeentes. Onze omgevingsmanager is de heer Maarten Beks en hij is
te bereiken via onderstaande contactgegevens:
:
06-52640722
@:
ipbb.beks@outlook.com
Met vriendelijke groeten,
Het uitvoeringsteam
GEBRS. KURVERS BV
WEGENBOUW / RECYCLING / TRANSPORT

