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Geachte heer, mevrouw,
Waarom deze brief?
Eindelijk is het zover. Op maandag 3 juni start de gemeente Drimmelen met de rioolvervanging in de Vijverstraat. Met deze brief informeren wij u hier over.
Wat er gaat gebeuren
Het werk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Schapers BV uit Raamsdonksveer. Er
komt een nieuw riool en nieuwe bestrating. Ook worden er nieuwe lantaarnpalen gezet. Het
werk aan de riolering zal tot ongeveer november 2019 duren. Het kan zijn dat het langer
duurt. Dit is afhankelijk van het weer.
Wanneer werken we waar
Het project bestaat uit de Vijverstraat op het gedeelte van de Ganshoeksingel tot net
voorbij Dorpsstraat 3. We starten het werk in het gedeelte achter Dorpsstraat 3. Vanaf
daar gaan we richting de Ganshoek. We verwachten in de bouwvakvakantie bij
Dorpsstraat 21 te zijn. De aannemer heeft van 22 juli tot 9 augustus vakantie. Na de
bouwvakvakantie start hij weer achter Dorpsstraat 21 en werken we in de richting van
de Ganshoeksingel. Tijdens het werk zijn de wegvakken waar gewerkt wordt 3 tot 6 weken
afgesloten voor al het verkeer.
Definitief ontwerp
Op 29 augustus 2018 hebben wij een bewonersavond gehouden. We kregen die avond veel
reacties. Daar waar het mogelijk was, hebben we die in het definitieve ontwerp verwerkt. De
definitieve tekening kunt u bekijken op de projectenpagina van onze website
https://drimmelen.nl/Rioolvervanging-Vijverstraat. Ook alle opmerkingen met de daarbij
behorende antwoorden kunt u daar vinden. Sommige bewoners hebben gevraagd om
persoonlijk op de hoogte te worden gebracht. Deze ontvangen op korte termijn een brief met
antwoord op hun reactie.

GEMEENTEHUIS

*2019020666*

Tel: 140162

Park 1, Made

Fax: (0162) 68 66 23

Postbus 19, 4920 AA Made

www.drimmelen.nl

reknr. NL92BNGH0285074520

Gemeentezaken? Afspraak maken! Bel
140162 of ga naar drimmelen.nl
gemeente@drimmelen.nl

Veel gestelde vragen
Tijdens een project in de openbare ruimte krijgt de gemeente veel vragen. De meest
voorkomende vragen staan met de antwoorden op de bijlage “Veel gestelde vragen bij
projecten in de openbare ruimte”.
Informatie
Meer informatie vind u op onze website. Daar komt u door het webadres
https://drimmelen.nl/Rioolvervanging-Vijverstraat in te typen op uw computer, smartphone of
tablet. Hier vind u het project Rioolvervanging Vijverstraat. Als u daar dan op klikt komt u op
de projectpagina.
Communicatie
Wij communiceren op dit moment met bewoners door bewonersbrieven te sturen en via de
website. Het duurt soms best lang voordat bewoners weer iets van de gemeente horen. Wij
hebben gehoord dat bewoners dat lastig vinden.
BouwApp
Om de communicatie te verbeteren hebben we nu de BouwApp. Op deze BouwApp plaatsen
we belangrijke projecten. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in
Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.
Wij hebben het project Rioolvervanging Vijverstraat in de BouwApp gezet. Daar plaatsen wij
regelmatig berichtjes. Dan leest u hoe het met het project gaat.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.
Als u nog vragen heeft die niet in deze brief zijn beantwoord kunt u contact opnemen met de
volgende personen:
De heer A. de Wit
Uitvoerder

Uitvoerder van Aannemersbedrijf
Schapers en Zn bv

De heer C. Godschalk
Toezichthouder namens
Gemeente Drimmelen
Dhr. R. Veenendaal
Projectleider namens
Aannemersbedrijf Schapers en
Zn bv
De heer C. van den Biggelaar
Projectleider

Het eerste aanspreekpunt voor het
project vanuit de gemeente Drimmelen

06 – 20411518
Vragen over de
uitvoering

06 – 53985635
Vragen over uitvoering
en dagelijkse zaken
Het aanspreekpunt voor vragen die niet 0162 – 512551
met de uitvoerder opgelost kunnen
Overige vragen richting
worden
aannemer
Het aanspreekpunt voor het project
vanuit de gemeente Drimmelen

140162
Overige vragen over het
project

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Drimmelen

C.J.H. van den Biggelaar
Projectleider Civiele Techniek
Afdeling Openbare Werken
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