Herinrichting Stationsstraat Elsloo
Het nieuwe uiterlijk van de Stationsstraat is al goed zichtbaar. Wat nog
ontbreekt is het aanbrengen van de beplanting en de deklaag. Met deze
nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
rondom dit project.
Beplanting
Er is een enquête gehouden over de aanplanting van bomen. De meeste stemmen
zijn uitgegaan naar variant 1 waarbij onderstaande bomen werden getoond.
Boom 1
Liquidambar styraciflua ‘Moraine’
(Amberboom)

Boom 2
Acer freemanii ‘Autumn Blaze’ (Esdoorn)

We willen zoveel mogelijk beplanting aanbrengen in het plantseizoen (t/m april).
Maar we zijn ook afhankelijk van de weersomstandigheden.
Ook voor de beplanting van de boomvakken en groenstroken is een ontwerp
gemaakt. Hieronder een impressie van welke beplanting in de groenstroken komt.
Elk plantvak wordt gevuld met één of meerdere van deze planten. Het totale
beplantingsplan is te zien op onze site.

Planning van de resterende werkzaamheden
Momenteel liggen we iets voor op het schema. In de oorspronkelijke planning
hebben we aangegeven om fase 3 net voor de carnaval gereed te hebben. We
zijn echter nu al zo ver en in de eerste week van februari starten we met fase 4.1
(als de weersomstandigheden zo gunstig blijven als op dit moment).
De afspraak om elk weekeinde de straat weer beschikbaar te hebben voor het
autoverkeer blijft gehandhaafd. Tevens wordt gezorgd voor een goede
bereikbaarheid in de carnavalsweek. In deze week worden er geen
werkzaamheden uitgevoerd.

Blijf op de hoogte
Wij informeren jullie tijdig wanneer er veranderingen plaats gaan vinden.
De bewoners en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar worden gehouden.
Op de projectborden is de fasering te zien en voor detailinformatie verwijzen wij
naar de projectsite van de aannemer.
Op deze site staan ook de diverse formulieren voor het afkoppelen van het
hemelwater, eventuele klachten- en of schadeformulieren. Je kan je ook
aanmelden voor directe informatie via de WhatsApp groep van het project.
Daarnaast is het mogelijk om persoonlijk vragen te stellen. Elke maandagmorgen
tussen 9:00 uur en 10:00 uur is er een inloopspreekuur op het kantoor van Van
Boekel, aan de Sanderboutlaan 2A in Elsloo.
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