Nieuwsbrief 2 Rioleringswerkzaamheden Marktsingel
In juni hebben we u via de eerste nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken betreffende
het aanpassen van de riolering in de Marktsingel. De voorbereidingen zijn zover dat er binnen
kort gestart zal worden met de werkzaamheden in uw straat.
Stand van zaken
De aanbesteding van het werk is nu achter de rug. De volgende bedrijven zijn nu druk bezig met de
voorbereidingen van het project.
1. Wegenbouw bedrijf Kurvers uit Heerlen heeft het werk aangenomen. Dit bedrijf is geen
onbekende binnen deze gemeente. Een aantal werken die Wegenbouw Kurvers heeft
uitgevoerd zijn: Herinrichting Lindestraat, één fase van het centrumplan Echt, Marktplein te
St. Joost en ze zijn momenteel bezig met de inrichting van het centrum van Nieuwstadt.
2. Een opzichter van Adviesbureau RA-Infra begeleidt het werk namens de gemeente. Deze is
echter niet de gehele dag op het werk aanwezig.
3. Enexis verricht nog kabel- en/of leiding werk.
4. Spie is het bedrijf dat de openbare verlichting aanpast.
Verder komen er nog onderaannemers op het werk zoals een groenaannemer, stratemakers.
Project informatie
Tijdens eerdere informatie momenten is toegezegd dat er voor aanvang van de werkzaamheden nog
een informatie avond plaatsvindt. In verband met maatregelen rondom corona kan dit niet op de
traditionele manier gebeuren. Binnenkort ontvangt u een brief van de aannemer over de wijze van
communicatie op een corona -veilige manier. Er wordt geprobeerd om dit zoveel mogelijk digitaal te
doen.
U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen zoals: hoe wordt de vuilnis opgehaald, hoe is ons huis
bereikbaar, planning, etc., etc.
Verkeer
Voor de werkzaamheden in de Hoogstraat wordt er een omleidingsroute ingesteld. Er worden tijdig
vooraankondigingsborden geplaatst.
Bouwkundige opname
Het is gebruikelijk dat er voor aanvang van de werkzaamheden de aanliggende panden bouwkundig
geïnspecteerd worden. Middels een fotorapportage wordt bestaande toestand (binnen en buiten) van
het gebouw vastgelegd. Dit wordt gedaan om meningsverschillen te voorkomen bij eventuele schade
veroorzaakt door trillingen. Deze inspectie is op vrijwillige basis. In het kader van privacy hoeft u hier niet
aan mee te werken, het is in uw eigen belang wel aan te bevelen. Deze inspectie wordt uitgevoerd door
Vermeer Expertice B.V. Van dit bedrijf ontvangt u binnenkort een brief. U kunt dit bedrijf herkennen aan
onderstaand logo.

Communicatie
Op de gemeentelijke website (www.echt-susteren.nl/pey-0 ) staat het ontwerp en de nieuwsbrieven.
Contactgegevens
Tot de start van de werkzaamheden is de heer Nico Heijen (gemeente Echt-Susteren)uw
contactpersoon.
Heeft u nog vragen? Mail dan naar dhr. N. Heijen via info@echt-susteren.nl of bel naar
Tel. 0475-478478

