Herinrichting
Oevers C te Meppel
Datum: 16-01-2015
Traject 1
Geachte geadresseerde,
In het kader van de herinrichting Oevers C te Meppel, wordt door
Schagen Infra BV vanaf 26 januari begonnen met de werkzaamheden.
Er zal worden gestart met het verwijderen van de klinkerverharding
van traject 1 (rijbaan Groeneveld). Vervolgens wordt het oude
vuilwaterriool verwijderd en tegelijkertijd wordt er een nieuw vuilwater
en hemelwaterriool aangelegd vanaf de kruising Zomerdijk Groeneveld in de richting van de kruising Groeneveld – Pieter
Mastebroekstraat richting het Meppelerdiep.
Ook worden de hemelwaterafvoeren van de diverse bedrijfspanden
tijdens deze periode afgekoppeld en aangesloten op het nieuw
aangelegde hemelwaterriool.
Schagen hanteert een uitvoeringswijze waarbij de bereikbaarheid van
de bedrijven nagenoeg continu gewaarborgd is. Dit door toepassing
van tijdelijke inritten, verbreden van bestaande inritten en percelen
bereikbaar maken via aanliggende percelen. Per situatie bespreken wij
met u de best passende oplossing. Voorafgaand de werkzaamheden
t.p.v. uw locatie wordt door onze omgevingsmanager een
bedrijfsbezoek gebracht om e.e.a. door te nemen. Tevens worden er
omleidingsroutes ingesteld voor bestemmingsverkeer.
Nadat een rioolstreng is aangebracht en de rioolsleuf is aangevuld
wordt een puinverharding in de rijbaan aangebracht. Bedrijven en
bestemmingsverkeer zijn dan in het werkvak bereikbaar over de
puinverharding. In een later stadium, wordt de asfaltverharding (excl.
de toplaag) op één werkdag aangebracht. De laatste zogenaamde
‘toplaag’ zal in 1 keer aangebracht worden als alle werkzaamheden
gereed zijn. Dit gebeurd in een weekend.
Wij verzoeken u de minicontainers in de zijstraten buiten het werkvak
ter lediging aan te bieden.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog op- en/of
aanmerkingen hebben, kunt u contact opnemen via het emailadres:
e.beens@schageninfra.nl en/of met de uitvoerder/omgevingsmanager
van het werk dhr. E. Beens, tel. 06-19120717. Tevens is één keer per
week, op donderdagochtend van 09:00 uur tot 09:30 uur, gelegenheid
om in de keet van Schagen Infra BV op het werk vragen te stellen. Op
de website www.schageninfra.nl kunt u vanaf de start van de
werkzaamheden een aparte pagina vinden met nieuws over dit project.

