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Start werkzaamheden bij u in de straat

Geachte (huis)(perceel)eigenaar,
Binnenkort starten er in uw directe omgeving werkzaamheden, uitgevoerd door aannemer Gebr. Van
Kessel Wegenbouw B.V. uit Buren. Deze werkzaamheden worden in opdracht van het Projectbureau
Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) uitgevoerd. PHTB is een samenwerkingsverband van
de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland. Eén van de
doelen van de herstructurering is het verbeteren van de verkeersveiligheid in en naar de
tuinbouwgebieden. De werkzaamheden die bij u in de omgeving gaan plaatsvinden, dragen hieraan bij.
Start werkzaamheden
Vanaf week 51 tot medio april 2018 wordt er gewerkt op zeven locaties. Voordat de werkzaamheden
daadwerkelijk kunnen starten, kan het zijn dat u bij u in de straat al activiteiten ziet ter voorbereiding. U
ontvangt hierover nog extra informatie over via de aannemer.
Aan welke locaties wordt gewerkt?








Geerweg/Nieuwstraat te Bruchem
Viaductweg te Bruchem
Kooiweg te Brakel
Ouwelsestraat te Gameren
Hogeweg te Nieuwaal
Maarten van Rossumweg te Poederoijen
Hoekseweg te Poederoijen

Wat gaat er gebeuren?
 Geerweg Nieuwstraat te Bruchem
In de Geerweg wordt aan één zijde een betonnen berm aangebracht en wordt de toplaag van het asfalt
vervangen. Ter hoogte van de kruising Geerweg Nieuwstraat wordt ook de kruising van nieuw asfalt
voorzien. In de Nieuwstraat komt aan twee zijden een betonnen berm.
 Viaductweg te Bruchem
Tussen de Sarskampseweg en de Steenweg wordt aan twee zijden van de weg een betonnen berm
aangebracht.
 Kooiweg te Brakel
De Kooiweg wordt tussen de bocht bij de voetbalvelden en huisnummer 01 aan één zijde met asfalt
verbreed en er wordt aan twee zijden een betonnen berm aangebracht. Aansluitend wordt de toplaag
van het asfalt vervangen.
 Ouwelsestraat te Gameren
Tussen de Leutsestraat en de fietsoversteek wordt aan twee zijden een betonnen berm aangebracht.
 Hogeweg te Nieuwaal
Tussen de Middelkampseweg en de Maasdijk wordt aan twee zijden een betonnen berm aangebracht.
 Maarten van Rossumweg te Poederoijen
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Tussen huisnummer 35 en de Burgemeester Posweg wordt een betonnen berm aangebracht en op
diverse locaties worden slechte plekken in het asfalt herstelt.
 Hoekseweg te Poederoijen
Vanaf de Burgemeester Posweg over een lengte van circa 350 m1 wordt aan twee zijden een betonnen
berm aangebracht.
De aannemer heeft aangegeven te gaan starten met de werkzaamheden in de Geerweg. Hierna worden
de Nieuwstraat en de Viaductweg aangepakt. De aannemer informeert u over de overige wegen.
Hinder
Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u hinder ondervindt van deze werkzaamheden. Wij doen er echter
alles aan om deze overlast tot een minimum te beperken. Alvast bedankt voor uw begrip.
Informatie via de aannemer
De aannemer houdt u tijdens de werkzaamheden op de hoogte van de voorgang, de planning en
eventuele wegafsluitingen. Deze informatie ontvangt u ongeveer eens per twee weken. Mocht u
tussentijds vragen hebben, dan kunt u ook contact opnemen met de toezichthouder Gert-Jan Bos, via
140418 of gjbos@zaltbommel.nl. Of met de uitvoerder van Gebr. Van Kessel; William de Wit,
widewit@kessel.nl, 06 – 11 00 84 99.
Calamiteiten
Bij calamiteiten of storingen kunt u in de weekenden en buiten kantoortijden terecht bij de gemeente
Zaltbommel. U kunt dan telefonisch contact opnemen via het algemene nummer 140418.
Algemene tips
U kunt zelf ook al het één en ander doen, om de eventuele overlast tot een minimum te beperken:
Enkele tips vooraf:
 parkeer uw auto tijdens de werkzaamheden buiten het werkgebied. Via de aannemer ontvangt u
informatie over de grenzen van het werkgebied; voorzie uw vuilcontainers van uw huisnummer;
 mocht u gaan verbouwen / verhuizen, of moet uw woning tijdens uitvoering van het werk tijdelijk
bereikbaar zijn voor voertuigen, meld dit dan tijdig aan de toezichthouder;
 bent u of een van uw medebewoners minder mobiel, dan worden wij hier graag van op de hoogte
gesteld. Waar nodig zullen wij samen met u zoeken naar een specifieke oplossing voor de
bereikbaarheid van en naar uw woning tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Stan de Laat,
projectleider infrastructurele werken PHTB via stan@phtb.nl of 0418-681 700. Meer informatie over de
projecten kunt u vinden op onze website via www.phtb.nl/projecten.
Alvast dank voor uw begrip.

T. Biemond
Directeur
Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard
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