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Geachte heer, mevrouw,
Combinatie Herepoort is al volop aan het werk in uw omgeving. Zo is er in de H.L. Wichersstraat een
damwandenproef uitgevoerd en zijn er proefsleuven voor kabels en leidingen gegraven. Ook in de
komende periode staan er werkzaamheden op stapel. Met deze brief informeren wij u hierover.
Werkzaamheden
Vanaf 10 juli tot en met 18 augustus is de H.L. Wichersstraat afgesloten voor verkeer. We voeren
voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het (her)inrichten van het werkterrein. Vanaf 12 juli zijn
er in de straat boringen voor een archeologisch onderzoek. Zodra het archeologische onderzoek is
afgerond, er geen archeologische vondsten zijn en de vergunning binnen is, gaan we aan de slag met
het aanleggen van een nieuw moer- en persriool in de H.L. Wichersstraat. De verwachting is dat we
24 juli kunnen beginnen. Mocht deze planning wijzigen wordt dat aangegeven op de website
www.aanpakringzuid.nl.
Voor de rioleringswerkzaamheden breken we de straat open. We graven een geul van ongeveer vijf
meter diep. Het oude riool wordt verwijderd waarna we de nieuwe riolering aanleggen.
Naast rioleringswerkzaamheden verplaatsen we ook nieuwe kabels en leidingen en saneren we
ongeveer 85 m3 grond. De werkzaamheden in deze periode kunnen voor geluidsoverlast zorgen.
Stremming en parkeren
Tijdens de stremming van de H.L. Wichersstraat kunnen voetgangers wel over het voetpad zodat uw
woning bereikbaar blijft.
Uw auto kan dus ook niet op de daarvoor bestemde parkeervakken geparkeerd worden. Tijdens de
stremming kunt u uw auto parkeren naast het ‘gouden fietstunneltje’. Zie ook het kaartje op de
achterkant van deze brief.
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Buitendienststelling spoorkruising Esperantostraat
Van 6 t/m 14 augustus 2017 werken we op en onder het spoor bij de Esperantostraat en de
Waterloolaan. Deze werkzaamheden gaan dag en nacht door. Er rijden dan geen treinen. Over de
exacte planning en hinder die dit voor u kan opleveren, ontvangt u binnenkort een brief.
We vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben
dan kunt u een mail sturen naar info@aanpakringzuid.nl. Meer informatie over het project vindt u op
de website www.aanpakringzuid.nl.
U kunt uw vragen ook stellen aan onze hoofduitvoerder voor de aanleg van de verdiepte ligging
Thomas Nolte, via t.nolte@combinatieherepoort.nl of (050) 810 00 02.

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort
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