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Elsloo, 17-04-2020
Ons kenmerk: 419211-11-09
Betreft:
Werkzaamheden “Putdeksels op hoogte stellen in asfalt” – GEHELE Stationsstraat
Geachte bewoner(s),
Het einde van het project is in zicht !
De beoogde datum voor gereedkomen van het project is eind mei. Voordat de toplaag van de asfalt
aangebracht kan worden, dienen de putdeksels in de rijbaan, die nu onder de voor u zichtbare asfalt
liggen, op hoogte gebracht te worden.
Deze putdeksels zijn de afdekkingen van de rioolputten voor het Regenwater- en Vuilwaterafvoer in uw
straat. Zonder putdeksels kan geen onderhoud worden uitgevoerd aan het Riool.
Onze gekozen werkvolgorde om de putdeksels op hoogte te stellen is :
1. De putdeksels aan de oneven huisnr. zijde op hoogte stellen ;
2. De putdeksels aan de even huisnr. zijde op hoogte stellen.
Door deze werkmethodiek te kiezen zal de rijbaan open blijven voor verkeer, rekening houdende met
wel geringe overlast.
Wij trachten de overlast te minimaliseren !
Vanaf week 17 – 20 april as. – starten wij met de Putdeksels op hoogte te stellen.
Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van de laatste updates?
Voor vragen, specifieke afspraken of tips gedurende de uitvoering kunt u contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens:
1e Dhr. Jacobs, Omgevingscoördinator
2e Dhr. Soentjens, Uitvoerder
Email:
Project-website:
Gemeente-website:
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Inloop-spreekuur
Het inloop-spreekuur is wekelijks nog op maandagochtend tussen 09:00 en 10:00 uur.
U bent welkom op het kantoor van Van Boekel, gelegen aan de Sanderboutlaan 2A te Elsloo.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Stein &
Van Boekel Regionaal BV

