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Start Rioolwerk op de Zuidhaven tussen huisnrs. 79 en 171
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Geachte heer/mevrouw,
Over ongeveer twee weken starten de rioolwerkzaamheden aan de Zuidhaven vanaf huisnummer 79 tot
huisnummer 171. In deze brief ontvangt u de informatie over deze werkzaamheden.
Werkzaamheden Noordhaven
 Verwachte startdatum werkzaamheden
3 juni 2019
 Wat gaan we doen?
1. Voordat de rioolsleuf wordt gegraven, wordt de werkplek afgezet met bouwhekken, het straatwerk
verwijderd en lantaarnpalen worden verplaatst.
2. Het aanleggen van een nieuw riool. In het gebied wordt een nieuw vuilwaterriool aangelegd. Ook
wordt een deel van de regenpijpen afgekoppeld. Het regenwater zal in die gevallen in de nieuw te
bouwen haven vloeien. Regenwater is in beginsel schoon water en hoeft dus niet gezuiverd te worden
met alle kosten van dien. Door de gedeeltelijke afkoppeling stroomt er minder water richting de
zuivering, waardoor de druk op de zuivering – die mede als gevolg van klimaatverandering toeneemt
– minder groot wordt.
3. Wanneer de riolering is gelegd, wordt direct daarna het definitieve straatwerk gelegd.
 Waar gaan we het doen?
De werkzaamheden verplaatsen zich als een soort trein over de Zuidhaven. We werken vanaf de Kapsalon
Da Vinci aan de Zuidhaven 79 telkens over een afstand van 50 meter richting de Zeeman aan de
Zuidhaven 171.
 Hoe lang duren deze werkzaamheden?
Circa 8 -10 weken
Informatie die betrekking heeft op beide locaties
 Welke hinder kunt u ervaren?
De machines die worden ingezet zullen enige geluids- en of trillingsoverlast veroorzaken. Denk aan
het draaien van de motoren van de graafmachine of de trilplaat voor het straatwerk;
Ook het verkeer zal hinder ondervinden van het werk. Door de werkzaamheden wordt dit deel van
de Zuidhaven tijdelijk afgezet voor het verkeer.
Als we voor uw woning of winkel werken kan het pand minder goed bereikbaar zijn. We nemen in
dat geval altijd maatregelen om te garanderen dat uzelf en uw eventuele bezoekers/klanten de
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woning of winkel kunnen bereiken. Ook blijven de panden bereikbaar voor leveranciers. Denk in dat
geval bijvoorbeeld aan het toepassen van loopplanken. Wij zullen dit altijd tijdig melden, zodat u tijd
hebt om uw klanten/bezoekers te instrueren en u zich op dit gegeven kunt voorbereiden.
Visuele hinder door de aanwezigheid van de werksleuf.
Hoe blijf ik op de hoogte van de meest actuele situatie?
In de app- of playstore kunt u de Bouwapp downloaden (de app met het gele helmpje). Daar worden
actuele berichten over de voortgang van het werk geplaatst. Op de website
www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl en de Facebookpagina van het project worden deze actuele
berichten ook gepubliceerd.

Hulp bij het oplossen van praktische zaken en verhelpen gevaarlijke situaties
Wanneer de loopplanken niet goed gelegd zijn, wanneer u hulp nodig hebt bij het laden en lossen of als straatwerk
niet goed is hersteld, kunt u hiervoor en voor andere praktische problemen met betrekking tot onze
bouwwerkzaamheden, contact opnemen met onze havenmeester Leo Soeteman op het telefoonnummer 0627863113. Hij komt u dan te hulp en lost de praktische problemen op of verhelpt de gevaarlijke situatie.
Vragen of klachten
Wanneer u vragen of klachten hebt over de uitvoering van deze werkzaamheden (anders dan het oplossen van
praktische zaken), kunt u tijdens kantooruren met mij contact opnemen op het telefoonnummer 06-10214026 of
per e-mail op ruben.herregodts@strukton.com. Uw klacht of vraag, kunt u ook via de Bouwapp aan mij
doorgeven.
Met vriendelijke groet,
Ruben Herregodts,
Omgevingsmanager
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