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Herinrichting Vossenbergselaan- Beethovenstraat 

Van links naar rechts:
Leon, Paul, Pierre, Jochem, Adriaan,
Job, Sjaak, Cor, Marcel, Mick, Yasin,
Patrick, Mike, Ruud en Stefan. 

De werkzaamheden zijn sinds acht weken in
volle gang. Deze heren zetten zich van
maandag t/m vrijdag hard in om uw
leefomgeving te verbeteren. 

Onze servicemedewerker Leon (gele hesje)
draagt zorg voor het schoonhouden van het
werkterrein en het assisteren van
omwonenden. Denkt u hierbij aan:
boodschappen uitruimen of de afvalcontainer
ophalen wanneer u hiertoe zelf niet in de
gelegenheid bent. Heeft u zijn hulp nodig?
Spreek hem dan gerust aan!



Fase 1.1 is afgerond

85 bewoners zijn al aangemeld voor de WhatsApp verzendlijst en ontvangen doorlopend informatie 
betreft de werkzaamheden!

 
Om u aan te melden, vragen wij u een app te sturen naar het nummer 06-3439 5100  met uw

  e-mailadres, naam en woonadres. U ontvangt een bericht ter bevestiging van uw aanmelding.
 

Duurzaamheid binnen het project
Binnen Aannemersbedrijf van Wijlen staat duurzaamheid
centraal. Met het certificaat CO₂-prestatieladder (trede 5), is 
Van Wijlen de duurzaamste (civiele)aannemer van de regio. 

Ook in dit project zetten we in op het verlagen van CO₂, stikstof
én het hergebruik van materialen. Onze projectleider,
uitvoerder en landmeter/ uitzetter rijden in auto’s op waterstof.
Al ons materieel draait op HVO-diesel. Dit is een 100% duurzame
dieselvervanger welke is gemaakt van enkel rest- en
afvalstromen. Dit verlaagt de uitstoot van CO₂ met 89%, fijnstof
met 33%, stikstof met 9% en roetdeeltjes met 30% in
vergelijking met "traditionele" diesel. Dit draagt bij aan het
milieu, de gezondheid van medewerkers en van de omgeving. 
Ook is onze keet voorzien van zonnepanelen, waardoor deze
zelfvoorzienend is.                                     

De eerste fase in het project is afgerond!
Fase 1.1 betreft het gedeelte van de
kruising met de Mozartstraat tot en met
de kruising met de Händelstraat. De
werkzaamheden hebben in totaal 6
weken geduurd.  In deze periode is het 
 vuilwaterriool vervangen, een betonnen
hemelwaterriool aangelegd, bomen
gekapt (nieuw groen volgt) en is de
bestrating opnieuw aangebracht.

Afkoppelen hemelwater 

Wil u meer informatie ontvangen over het afkoppelen of dat er
iemand bij u langskomt om dit met u door te spreken? 
Neem contact op met de omgevingsmanager: 
Nathalie Verbraak 
Telefoon: 06 38 00 73 22
E-mail: n.verbraak@akertech.nl

In de vorige nieuwsbrief heeft u informatie ontvangen over de
mogelijkheden van afkoppelen hemelwater en welke subsidie u
daarvoor kunt aanvragen. 


