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Onderwerp
Aankondiging aanvang werkzaamheden herinrichting Leo Xlll-straat en Loonsevaert

Beste bewoner,

Het is eindelijk zover'. we gaan beginnen met de herinrichting van de Leo Xlll-straat en

Loonsevaert. De aannemer die het werk uitvoert, is de firma A & M lnfra B.V. uit Waspik.

lnmiddels heeft de aannemer de eerste voorbereidingen voor de uitvoering van de komende

herinrichting opgestart.

Planning
Naar verwachting start de aannemer in week 27 mel de uitvoeringswerkzaamheden. De echte

startdatum hangt mede af van de levertijd van de materialen die nodig zijn, zoals onder andere

rioolbuizen, betonputten en straatstenen. Ook moeten we ons houden aan alle

veiligheidsvoorschriften en ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus. Zodra hierover meer

bekend is, informeren wij u hierover.

Bezwaar kapvergunning
We hebben u al eerder laten weten dat er een bezwaar is ingediend tegen de kapvergunning. Met

de bezwaarmaker heeft de gemeente hierover afstemming gehad. De gemeente wil de beoogde

honingboom vervangen door elzen. De bezwaarmaker is daarmee akkoord gegaan. De els past in

het straatbeeld en draagt bij aan de biodiversiteit. De keuze voor een andere boom heeft verder
geen enkele invloed op de totale herinrichting en bijbehorende planning.

Bouwkundige vooropname van woningen.
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt bij een aantal woningen een bouwkundige

vooropname uitgevoerd. Bij deze vooropname inspecteert een onafhankelijk bureau de staat van

onderhoud van de woning (binnen / buiten) en legt dit vast in een rapport aangevuld met

beeldmateriaal (foto's en video).
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De bewoners van de woningen die in aanmerking komen ontvangen op korte termijn een brief om
hiervoor een afspraak te maken. Ook krijgen deze bewoners meer informatie over de bouwkundige
vooropname en hoe er wordt omgegaan met de geldende corona-maatregelen tijdens de
opnamewerkzaamheden.

Afkoppelen hemelwater bij woningen
ln de Loonsevaert wordt een gescheiden hemelwaterriool aangelegd. Het is dan mogelijk om
bestaande hemelwaterafvoeren van de woningen op dit hemelwater riool aan te sluiten. Op korte
termijn ontvangen de bewoners in de Loonsevaert hierover meer informatie.

lnformatie en vragen
Meer informatie over dit project vindt u op www.loonopzand.nl/herinrichting.
Heeft u vragen over de voorgenomen herinrichting? Dan kunt u deze vragen mailen naar
projectteam.infra@loonopzand.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met el ijke groet,

ermans
Projectleider
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