Geme

|^Echt-Susteren

Bewonersbrief

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
infoOjecht-susterennl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 24 mei 2019

Onderwerp:

Verzonden:

herinrichting Kleefstraat e.o.

2 4 MEI

2019

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy
Ons kenmerk:

Z18/001240-D - 17589

te Echt
Team:

Ruimtelijk Domein

Bijlage(n):
Behandeld door:

P Kempkens

Geachte heer/mevrouw,
Zoals u wellicht weet gaat de gemeente binnenkort starten met de herinrichting van de Heerweg en
omgeving. Als deze werkzaamheden zijn afgerond wordt gestart met de werkzaamheden in de
Kleefstraat en omgeving. Dit zal naar verwachting eind dit jaar zijn.
De herinrichtingswerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer BLM Wegenbouw uit Wessem.
Herinrichting
Bij de herinrichting worden onder meer het rioolstelsel, de rijbaanverharding en de trottoirs vervangen
Tevens vervangen wij de openbare verlichting door energiezuinige LED-verlichting.
Nadere informatie m.b.t. de uitvoering
Zoals al in de voorgaande informatieavonden en bewonersbrieven aangegeven wordt voor de start van
deze werkzaamheden een informatieavond gehouden voor de aanwonenden. Hiervoor ontvangt u in
het najaar te zijner tijd een uitnodiging. Op de informatieavond gaat de aannemer middels een
presentatie een toelichting geven hoe en in welke volgorde de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Bomenkap
Op verzoek van de bewonerscommissie / bewoners is de gemeente gevraagd of al op voorhand de te
kappen bomen gerooid kunnen worden om (nog een jaar) overlast in het najaar te voorkomen.
In samenspraak met de aannemer wordt op dit verzoek ingegaan en zullen deze bomen, mits er geen
broedende vogels in nestelen, binnenkort gekapt worden. Hierover zult u ook nog een aparte brief van
de aannemer ontvangen.
Gemeentelijke website
Bovenstaande (algemene) informatie kunt u ook terugvinden op de gemeentelijke website (zoekterm:
Kleefstraat). Ook de meest actuele informatie voor wat betreft planning, omleidingen wordt u op deze
website gepubliceerd.
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Tot slot: De aannemer en directie zullen zich maximaal inspannen om de hinder voor de omgeving te
beperken. Echter hinder voor de omgeving valt niet te vermijden. Wij vertrouwen op uw begrip en kijken
uit naar een prettige samenwerking.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u deze ook per mail stellen via
info@echt-susteren.nl (.o.v.v. 'Herinrichting Kleefstraat e.o.').

Met vriendelii

Ing. F.J. Plum BBA
Teamleider Beheer Openbare Ruimte
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