22/11/2019

BERICHT AAN DE
OMWONENDEN

Werf:

Haacht - Hambos

Betreffende:

Opstart werken in Walenstraat (Fase 2B DEEL 1)

Omschrijving der werken
Beste bewoners van de Walenstraat,
Bij deze wensen we u alvast in te lichten over de naderende werken in uw straat of buurt.
Vanaf volgende week maandag 25/11/2019 starten wij met de voorbereidende werken thv pompstation 2
(kruispunt Walenstraat met Wilgen) om zo naar Walenstraat nr.10 de riolering te plaatsen. De werken omvatten:
 Stelselmatig opbreken van bestaande verharding (asfalt, kassei, fundering,…)
 Plaatsen riolering + persleiding
o 25/11/2019 – 29/11/2019: werken tussen pompstation 2 en gracht = kruising/ onderdoorgang
 Oprit toegankelijk via Kelfsstraat
 Plaatsen Minder-Hinder steenslag ifv toegankelijkheid van uw oprit
Concreet is dit een ‘trein’ van graafmachines die systematisch opschuift met het plaatsen van riolering en het
onmiddellijk aanbrengen van steenslag achter zich. Afhankelijk van waar de ‘trein’ zich op dat moment bevindt,
zal de toegang tot uw oprit dus tijdelijk niet mogelijk zijn.
Wij trachten steeds daags voordien te communiceren met de betreffende bewoners, indien de volgende dag de
oprit niet toegankelijk zou zijn. Tevens zouden wij aan u willen vragen om dit ook mee te bekijken/op te volgen.
Als u ziet dat de ‘trein’ op 20 à 30m verwijderd is van uw oprit, kan u er vanuit gaan dat de dag erna uw oprit
voor een korte periode niet toegankelijk is.
Indien geplande leveringen of dergelijke, kan u dit steeds laten weten aan de werfleiding en bekijken we samen
wat er mogelijk is.
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Huisvuilophaling:
Wat betreft de huisvuilophaling zouden we u willen vragen om ervoor te zorgen dat de nodige zakken op de dag
van ophaling vòòr 7u00 netjes en degelijk afgesloten op 1 van de aangeduide locaties te plaatsen. Dit aan de
desbestreffende borden, hetgeen ook zal gecommuniceerd worden met ECOWERF.
Er zal een inzamelpunt geplaatst worden thv kruispunt Wilgen met Walenstraat.
In het geval het voor u niet mogelijk is om dit tot op de hoek van de straat te brengen, aarzel dan niet om iemand
van ons aan te spreken..

Wij willen u bij deze alvast bedanken voor uw begrip en medewerking.

Indien er vragen of problemen zijn, aarzel niet om ons te contacteren of aan te spreken.

Met vriendelijke groeten,
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