De bewoners van Bruhezestraat, Titus Brandsmastraat,
De La Sallestraat, Cor van der Bokstraat en
Burg. Mensenstraat

Behandelaar: Jan Braspenning
Telefoonnummer: 088-3821460
Mail: janbraspenning@abg.nl

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 20uit05050
Zaaknummer: 19zk00497

Verzonden op: 19 augustus 2020
Onderwerp: Start werkzaamheden Vijf straten buurt Samen Sterk

Geachte mevrouw, geachte heer,
Afgelopen jaar hebben we samen met u een o t erp ge aakt oor de herinrichting van de vijf
straten in de uurt “a e “terk . We he e het o t erp uitgewerkt en offertes aangevraagd bij
een aantal aannemers. Aannemer Biemans uit Gilze voert de werkzaamheden uit.
Wat is de planning?
Op maandag 24 augustus begint de aannemer met de eerste fase van de werkzaamheden. Ze voeren
het werk uit in meerdere fasen en beginnen in de Burgemeester de Mensenstraat. De
werkzaamheden duren tot en met december van dit jaar. U krijgt van de aannemer nog een brief
voordat ze in uw gedeelte van de straat beginnen.
Met welke overlast moet u rekening houden?
De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. We proberen de overlast zo veel mogelijk te
beperken. We vragen u om uw afval tijdens de ophaaldagen buiten het werkvak te zetten. De
vuilniswagen kan er dan goed bij. Als u dat zelf niet kunt, kunt u de aannemer vragen om dit voor u te
doen.
De aannemer houdt, voor zover mogelijk, rekening met de bereikbaarheid woning. De aannemer
zorgt er tijdens de werkzaamheden voor dat u uw woning loopplanken kunt bereiken.
Hoe is de aanvoer van de supermarkt geregeld?
De aannemer maakt met de supermarkt afspraken over de transportroute. Het losdock van de Jumbo
is een tijdje niet of moeilijk bereikbaar voor vrachtwagens. Ze moeten daarom een andere route
kiezen en/of achteruit rijden.
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Wat vragen we van u?
Tijdens het project leggen we een infiltratieriool aan. De straatkolken sluiten we op dit infiltratieriool
aan. We sluiten ook zoveel mogelijk regenpijpen aan de voorzijde van de woningen aan op het
infiltratieriool. Als we voor het aansluiten van de regenpijp van uw woning op particulier
grondgebied moeten graven, vraagt de aannemer uw toestemming hiervoor. De aannemer herstelt
dan ook de bestrating. De aannemer vervangt geen beplantingen. Wij hopen op uw medewerking de
regenpijp aan de voorzijde van uw woning op het infiltratieriool aan te laten sluiten.
Heeft u nog vragen?
Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met:
 Uitvoerder Kees-Jan Paulissen van aannemer Biemans, tel. 06 51186657
 opzichter/directievoerder van de gemeente Baarle-Nassau, Gerben Gerrits, tel. 06-20496398
Informatie op de website van de gemeente
Alle stukken over de herinrichting van uw buurt vindt u op onze website op de projectenpagina
www.baarle-nassau.nl/reconstructie.
O der het kopje heri ri hti g ijf strate uurts hap sa e sterk staa die do u e te .
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