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F. van Haarst

Werkzaamheden rondweg Brukske

In samenwerking met een werkgroep van bewoners uit de wijk heeft de gemeente Venray een
nieuw ontwerp voor de rondweg Brukske gemaakt. De herinrichting is nodig om de rondweg weer
te laten voldoen aan de huidige inrichtings- en onderhoudseisen. Gelijktijdig met de herinrichting
wordt ook een infiltratieriool onder de weg gelegd. Dit om bij hevige regenval water op straat te
voorkomen.
De firma Infrascoop uit Cuijk gaat de werkzaamheden aan de rondweg binnenkort uitvoeren.
Gelijktijdig wordt ook de openbare verlichting langs de rondweg vervangen door Ziut en worden
werkzaamheden aan de gasleidingen uitgevoerd door Enexis. Op dit moment worden door WML
werkzaamheden aan de waterleidingen uitgevoerd.
Om de wijk Brukske zo goed mogelijk bereikbaar te houden, wordt het werk in fases uitgevoerd en
worden afsluitingen tussen verschillende straten tijdelijk opgeheven. Ook is een tijdelijke
verbinding aan de noordzijde van het winkelcentrum gerealiseerd.


Planning
De werkzaamheden beginnen maandag 15 januari 2018 en duren naar verwachting tot eind 2018.
Vanaf 9 januari zal Infrascoop haar werkterrein inrichten en de eerste uitvoeringswerkzaamheden
opstarten. Dit betekent niet direct dat de hele straat wordt opgebroken, maar wel dat zij al
zichtbaar zijn in de straat.
De planning en fasering worden gepubliceerd op www.brukske.nl/rondweg.



Bereikbaarheid
Door de werkzaamheden is uw adres lastiger bereikbaar. Infrascoop zorgt weliswaar voor verwijsen omleidingsborden, maar ik vraag u om zelf uw bezoek, leveranciers en/of klanten te informeren.
Uw adres is tijdens alle werkzaamheden in ieder geval te voet of per fiets bereikbaar. In verband
met de bereikbaarheid voor hulpdiensten, wordt u verzocht uw auto zo te parkeren dat geen hinder
ontstaat.
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Overlast
De werktijden van Infrascoop zijn maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot ongeveer 17.00
uur. Tussen deze tijden kunt u geluidshinder ervaren. Ook kunnen de werkzaamheden lichte
trillingen veroorzaken. Deze zijn echter niet schadelijk voor uw pand. Uiteraard probeert Infrascoop
overlast door licht, geluid, trillingen en eventueel geur tot een minimum te beperken. Mocht u toch
overlast ervaren, dan vraag ik hiervoor uw begrip.



Huisvuil
U kunt uw huisvuilcontainer op de gebruikelijke wijze aanbieden. Infrascoop zorgt ervoor dat het
aangeboden huisvuil voor de vuilophaaldienst bereikbaar is. Desnoods wordt uw container hiervoor
verzet en teruggebracht.



Nadere informatie
Deze informatiebrief is verzonden aan alle adressen in de wijk Brukske. Eén week voordat met een
nieuwe fase wordt begonnen, worden bewoners en bedrijven van de aanliggende straten nader
geïnformeerd. Alle relevante informatie met betrekking tot fasering, planning, bereikbaarheid en
overlast is steeds op website www.brukske.nl/rondweg te raadplegen.



Meer informatie en contact
Een goed contact met bewoners wordt op prijs gesteld. De uitvoerder is regelmatig op het werk en
u kunt hem even aanspreken voor vragen. De opzichter van de gemeente is Martien Alards. Mocht
het nodig zijn, dan kunt u hem bereiken op 0478 – 52 33 33 (maandag t/m donderdag tussen 9.00
uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur) of per e-mail martien.alards@venray.nl.



Tot slot
Het is in ieders belang dat de werkzaamheden vlot, veilig en goed kunnen worden uitgevoerd. Het
kan voorkomen dat u iets verder moet rijden, lopen of fietsen voor uw boodschappen, om naar uw
werk te gaan en / of de kinderen van en naar school te brengen. Voor uw veiligheid en die van de
medewerkers, verzoek ik u met klem alle aanwijzingen op te volgen.
Ik wil u alvast bedanken voor het begrip en vertrouw op een goede uitvoering.
Met vriendelijke groet,

Ferry van Haarst
projectleider Civiel en Verkeer
Vanwege de automatische opmaak is deze brief niet ondertekend.

