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Onderwerp
Vooraankondiging start herinrichtingswerkzaamheden project Hei-akker en omgeving

Beste bewoner/belanghebbende,

Het is zoveî'. we gaan beginnen met de herinrichting Hei-akker, Vlonderakker en gedeelte

Berkakker.

Het project is in de 2e helft van2O2O aanbesteed. Diverse aannemersbedrijven waren uitgenodigd
om een offerte aan te leveren. Bij deze aanbesteding heeft aannemersbedrijf Van Wijlen BV uit

Sprang-Capelle voor de gemeente de beste aanbieding gedaan. Zij hebben dan ook opdracht
gekregen om de riolerings- en bestratingswerkzaamheden te gaan uitvoeren.
lnmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden zovet dat we daadwerkelijk met de herinrichting

kunnen beginnen.

Planning
De werkzaamheden starten op maandag B maart 2021 in de Berkakker. De werkzaamheden vinden
gefaseerd plaats. Binnenkort ontvangen de bewoners in de Berkakker en Vlonderakker hierover

een brief van aannemersbedrijf Van Wijlen BV.

Deze week gaat de aannemer in de straten op 3 locaties informatieborden plaatsen. Per werkfase

worden werkafzettingen aangebracht en indien nodig worden omleidingsroutes ingesteld.

Aanleg schoon hemelwaterriool
Zoals u weet, gaan we ook een schoon hemelwaterriool aanleggen. Dit doen we om in te spelen op

de effecten van klimaatverandering. De kans bestaat dat het gemengde riool te klein is om de

extreme hoeveelheid regenwater in de toekomst op te vangen, waardoor ongezuiverd rioolwater "op

straat kan stromen". Om dit te voorkomen worden de regenwaterafvoeren van de woningen en
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kolken aangesloten op het nieuw aan te leggen hemelwaterriool. Het schone regenwater wordt dan

niet naar de waterzuivering afgevoerd maar naar de retentievijver aan de Europalaan. Aanvullende

voordelen hiervan zijn dat het verdroging van de bodem tegengaat en dat het kostenbesparend is.

Erg duurzaam dus. Alle bewoners gaan we hiervoor persoonlijk benaderen.

lnformatie en vragen
Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.loonopzand.nl/heiakker.
Heeft u vragen over de voorgenomen herinrichting? Dan kunt u deze vragen mailen naar
projectteam. infra@loonopzand. nl.

Met vrien ke groet,

ermans
Projectleider
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