Aan de bewoners van Neerstraat en Pleinkensstraat

Haacht 7/06/2019

Betreft

Aanleg goten en boordstenen in betonverharding: opritten tijdelijk niet toegankelijk

Beste bewoner
De rioleringswerken in uw straat zijn bijna achter de rug. Nu volgt de afwerking van de weg
met eerst de aanleg van de goten en boordstenen.
Wat gaat er precies gebeuren?
De voorbereidende werken starten op woensdag. Eerst worden stalen pinnen geplaatst aan
de rand van het openbaar domein. Vervolgens wordt aan deze pinnen een touw bevestigd.
Gelieve dit touw niet los te maken, te verlagen of te verhogen. De hoogte van het touw
bepaalt het afgewerkt niveau van de nieuwe goten en boordstenen er zal worden gevolgd
door de machine waarmee het beton wordt aangelegd. Op donderdag 13/06/2019 in de
Pleinkensstraat en vrijdag 14/06/2019 in de Neerstraat Van zodra de betonverharding is
aangebracht, worden de stalen pinnen en het touw verwijderd. De oprit van uw woning is op
dat moment echter nog niet toegankelijk. Het beton moet na de aanleg gedurende 9 dagen
uitharden om voldoende sterk te worden.
Plaats uw voertuig buiten de werkzone vanaf woensdag 12 juni 2019
Van zodra het touw aan de geplaatste stalen pinnen is gespannen, kan u niet met een
voertuig op of af uw oprit en dit gedurende ongeveer 2,5 weken. Het is dus belangrijk dat u
vanaf woensdag voor 7u00 uw wagen of andere voertuigen die u wenst te gebruiken, buiten
de werkzone plaatst. Gedurende deze periode kan u uw wagen parkeren in de donkstraat en
neerstraat voorbij de werken
Wij beseffen dat de aanleg van de wegenis de komende dagen voor ongemakken zal
zorgen. Om later putten, scheuren en andere oneffenheden in het beton te vermijden, hopen
we toch op uw medewerking te mogen rekenen. Als deze werken voor u een onoverkomelijk
probleem met zich meebrengen, neem dan a.u.b. telefonisch contact op met mij of kom
even langs in onze werfkeet.
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