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IN DEZE EDITIE:

De gang zit er weer in

Nog even voorstellen

De gang zit er weer in
Soms zit het mee, soms zit het tegen. Na de nodige
perikelen met het kapottrekken van leidingen en kabels
zit de gang er weer stevig in. Zo hebben we nieuwe
rioolploegen ingezet. Dit team werkt nu hard aan het
aanleggen van het nieuwe hoofdriool richting het
kruispunt met de Lindelaan. Ons streven is deze klus
af te ronden voor het kerstverlof.
Momenteel is de rioolploeg bezig met een bewerke-

In ons vakjargon heet dit relinen. Met deze methode

lijk onderdeel van de reconstructie van de nieuwe

wordt de leiding weer zo sterk dat deze weer vele

riolering. Vanuit de achtertuin van het

jaren mee kan.

oude klooster ligt er een oud riool dat

Ook de straatmakers zijn hard aan het werk. Op dit

voert naar de overkant van de weg.

moment zijn ze bezig met de bestrating ter hoogte

Het loopt onder de huizen door naar

van het Raadhuisplein. Zodra de parkeervakken en

de achterkant van de percelen van

het trottoir daar gereed zijn, wordt de rijweg weer

het Raadhuisplein. Dit riool is destijds

vrijgegeven voor alle verkeer. Wanneer de Emma-

aangebracht ter vervanging van een

straat weer toegankelijk is, wordt ‘Julianadorp’ ook

oude watergang die richting de Oude

weer beter bereikbaar voor haar bewoners.

Maas liep. In die tijd was dit het open riool van de

En ook niet onbelangrijk in de donkere dagen voor

toenmalige, daarop aangesloten huizen. Omdat

kerst: op dit moment worden de nieuwe lantaarn-

deze oude riolering niet te vervangen is, gaan we

palen geplaatst. Daarnaast hopen we medio januari

deze later versterken met een zogenoemde kous.

de nieuwe bomen te plaatsen.
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Op dit moment wordt
er gewerkt tussen
het Raadhuisplein
en de Lindelaan.

Huidige fase

Nog even
voorstellen

Zoals de oplettende bewoner mogelijk al

middels verwijderd en zijn de nieuwe riool-

is opgevallen, staat het monument van de

huisaansluitingen

Burgemeester niet geheel in het midden

nieuwe riool. Het is de bedoeling dat voor

van de laan. De gemeente heeft ons inmid-

de feestdagen de nieuwe riolering voorbij

De leiding over het uitvoerings-

dels verzocht om te kijken hoe het kunst-

het kruispunt Lindelaan/Bruïnelaan gelegd

team in de Burg. de Bruïnelaan

werk eventueel naar het midden van de

wordt en dat tot daar alle straatwerk aan-

is in handen van uitvoerder Henk

weg kan worden verplaatsen.

gebracht is. Na de kerstvakantie kunnen

Polhuijs. Henk wordt ondersteund

we dan gaan werken in de richting van

door projectleider Jack de Jong,

Er was tegenslag voor de bewoners van

de rotonde. Als de weersomstandigheden

projectondersteuner Nelco van

de Lindelaan. Ze hebben het lang zonder

niet teveel tegen zitten hopen we medio

Eijkeren en omgevingsmanager

straat voor de deur moeten doen. Tijdens

april met het werk klaar te zijn.

Olivier van de Klippe. En zonder

aangesloten

op

het

het werk troﬀen we veel verlaten

de vakmensen op het werk kunnen

kabels en leidingen aan, onder

zij natuurlijk helemaal niets.

meer een oud riool en een ver-

Wilt u in contact komen met ons,

laten stalen gasleiding. Omdat

dan bent u van harte welkom op

de straat toch open lag, heeft de

ons projectkantoor aan de Linde-

gemeente ons opdracht gegeven

laan 36. Of u mailt naar klippe@

om deze weesleidingen te verwij-

timmer-verzijl.nl. Telefonisch zijn

deren. Dit om te voorkomen dat

we te bereiken op 06-50 22 65 70.

op een later moment de straat op-

Uitvoerder Henk Polhuijs is altijd

nieuw opgebroken moet worden.

buiten op het werk aanspreekbaar

Plaatselijk zijn de leidingen in-

voor uw vragen of inlichtingen.

Een project van

ontwerp & realisatie: Pincarel.nl
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