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Start uitvoering Herinrichting van Gelderstraat & St. Medardusstraat te Wessem

Geachte heer, mevrouw,
Middels deze brief willen wij u informeren over de aanstaande werkzaamheden aan de
Van Gelderstraat en de St. Medardusstraat te Wessem. Inmiddels zijn de
vooraankondigingsborden geplaatst.
Wat gaan wij doen?
Vanaf maandag 2 mei 2022 om ca. 07:30 uur starten wij met het verwijderen van de
bestaande verhardingen en groenvoorzieningen vanaf het kruispunt
Hofstraat - St. Medardusstraat tot aan de kruising met de Sleutelstraat - St. Medardusstraat.
Aansluitend wordt er gestart met het verwijderen van de bestaande riolering en het
aanleggen van het nieuwe rioleringsstelsel inclusief de infiltratievoorziening in de vorm van
Rockflowpanelen. Nadat alle woningen zijn aangesloten op het nieuwe rioolstelsel brengen
wij de nieuwe verhardingen aan.
Wij voeren de werkzaamheden in drie fases uit zodat de bereikbaarheid in de wijk zo min
mogelijk wordt verstoord. Op de achterzijde van deze brief is de fasering visueel in kaart
gebracht. Medio oktober zijn de werkzaamheden volledig afgerond.
Wat betekent dit voor u?
Omdat er voor uw deur gewerkt moet worden, kunnen wij uw inrit niet te allen tijde bereikbaar
houden. Wel houden wij rekening met u door het werk in drie fases op te splitsen, zodat wij
uw inritten zo lang mogelijk bereikbaar kunnen houden. Ten tijde van de werkzaamheden
voor de deur zal uw inrit niet bereikbaar zijn en vragen wij uw voertuig elders in de wijk te
parkeren. De toegang tot uw voordeur houden wij te allen tijde in stand.
Vragen, klachten of hinder
Mocht u opmerkingen of klachten hebben kunt u contact opnemen met onze uitvoerder
Maurice Bongers via 06 20 36 53 55 of met de toezichthouder namens de gemeente
Maasgouw, Ruud Looijen via 06 57 03 93 45.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
Team Mourik Infra B.V.
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Figuur 1: fasering

