Aan de bewoner(s) van
«Adres» «Nr» «Toev»
«PC» «Plaats»

Nieuwsbrief fase 1 – januari 2018

Herinrichting Rondweg Brukske te Venray
Beste Lezer,
Hierbij treft u de nieuwsbrief aan inzake het project “Herinrichting Rondweg Brukske te Venray”.
Wij, Infrascoop B.V. uit Cuijk, gaan dit project in opdracht van de gemeente Venray uitvoeren.
Door middel van nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.
Deze nieuwsbrief wordt door ons verspreid aan de direct aanwonenden van de betreffende
werkfase, overige geïnteresseerden kunnen de nieuwsbrief digitaal terugvinden. Zie hiervoor
het kopje “Informatie gedurende de uitvoering”.
Vertrouwende op een voorspoedige uitvoering,
Het uitvoeringsteam van Infrascoop B.V.

Start uitvoeringswerkzaamheden fase 1
Aanstaande maandag 29 januari starten wij met de
werkzaamheden aan fase 1.
Globaal betreft het de volgende werkzaamheden:
-

Opbreken van de bestaande verhardingen;
Het aanbrengen van een nieuw infiltratieriool;
Het aanbrengen van een nieuwe wegfundatie;
Het aanbrengen van een nieuwe verhardingen.

De werkzaamheden aan fase 1 zullen circa 6 werkweken in
beslag nemen.

Informatie
gedurende de
uitvoering
De nieuwsbrieven rondom
de uitvoering van het
project “Herinrichting
Rondweg Brukske te
Venray” zijn terug te vinden
op de website van de wijk.
De link naar deze website
is:
http://brukske.nl/rondweg

Vervolg nieuwsbrief fase 1
Bereikbaarheid tijdens fase 1
In verband met de werkzaamheden tijdens fase 1wordt de bereikbaarheid in de wijk tijdelijk
anders.
De onderstaande afbeelding geeft de bereikbaarheid aan gedurende deze fase.
Wij verzoeken u dit te delen met eventuele bezoekers/leveranciers/etc. zodat zij weten hoe ze u
kunnen bereiken.

De toegang tot de Bachstraat en Ouverturestraat is alleen mogelijk via een omleiding:
Bachstraat:
Neem de Henri Dunantstraat en ga via de nieuw aangelegde asfaltweg nabij het MFC naar de
Bachstraat
Ouverturestraat:
Neem de Henri Dunantstraat en ga via de rondweg Brukske naar de ingang van de Etudestraat
om zo in de Ouverturestraat te komen.

Infrascoop B.V.
De Hork 25
5431 NS Cuijk
Tel.nr. 0485 – 31 24 77
www.infrascoop.nl

Vervolg nieuwsbrief fase 1
Faseringsplan
Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Hiervoor is onderstaand faseringsplan opgesteld.

Indicatieve planning wegafsluitingen per fase:
Fase 1:

week 5 t/m 10

Fase 2:

week 11 t/m 15

Fase 3:

week 16 t/m 22

Fase 4:

week 23 t/m 33

Fase 5:

week 34 t/m 39

Fase 6:

week 40 t/m 44

Fase 7:

week 45 t/m 46

Fase 8:

week 47 t/m 51

Deze planning kan gedurende het project wijzigen!
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Vervolg nieuwsbrief fase 1
Aandachtspunten tijdens de uitvoering:
Tijdens de uitvoering van het project verzoeken wij u het volgende:
-

Gelieve de (tijdelijke) verkeersmaatregelen te laten staan en u te houden aan de
verkeersregels. Dit voor zowel de veiligheid van onze mensen, uw mede buurtbewoners en
natuurlijk u zelf.

-

Geen auto’s parkeren op de rondweg, in verband met diverse transportbewegingen van
bouwverkeer.

-

Bereikbaarheid door hulpdiensten blijft gegarandeerd;

-

Huisvuil kunt u gedurende de uitvoering op de gebruikelijke wijze aanbieden, indien
noodzakelijk wordt deze door ons verzet en teruggebracht.
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