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Bewonersavond rioolvervanging Kilstraat en Flierstraat
2019043675/
Secretariaat Openbare Werken
140162
Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief wil ik u graag informeren over onze plannen om de riolering in de Kilstraat en
de Flierstraat te vervangen. De vervanging is nodig om het afvalwater goed te kunnen blijven
afvoeren en wateroverlast te voorkomen.
Uitnodiging
Momenteel is de gemeente Drimmelen druk bezig met de voorbereidingen voor de
werkzaamheden om de riolering te vervangen. Zo zijn onder andere de grondeigenaren al
benaderd. Graag willen wij nu de omgeving meer uitleg geven over de komende
werkzaamheden en de gevolgen daarvan. Ook zijn we benieuwd naar uw wensen en ideeën,
zodat we kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn om daarvoor maatwerk te leveren.
Daarom nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 11 december 2019.
Op deze avond worden de plannen, tekening en globale planning gepresenteerd. Na de
presentatie kunt u de tekening bekijken en vragen stellen. De avond biedt dus voldoende
ruimte voor uw inbreng.
Gegevens over de bijeenkomst
Wanneer:
Woensdag 11 december 2019, aanvang: 19:15 uur, inloop 19:00 uur.
Waar:

Brasserie Het Appeltje, Plantsoen 3, 4926 RA in Lage Zwaluwe

Wie:

Medewerkers gemeente Drimmelen en Ingenieursbureau Royal
HaskoningDHV geven u uitleg. Ook zijn er mensen aanwezig van
Meander grondverwerving en Vermeer woning opname.
GEMEENTEHUIS

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

*2019043675*

gemeente@drimmelen.nl

Overige informatie
Meer informatie over dit project kunt u vinden via onze website www.drimmelen.nl. Op
deze website klikt u op “Projecten openbare ruimte”. Daaronder vindt u het Project
Rioolvervanging Kilstraat / Flierstraat. Op deze projectpagina plaatsen we kort na de
inloopavond ook de ontwerptekening. Mocht u verhinderd zijn op 11 december dan kunt u tot
17 december alsnog reageren. Op deze pagina vindt u dan ook het reactieformulier.
Daarnaast willen wij u nogmaals wijzen op het gebruik van de BouwApp. In deze BouwApp
plaatsen we belangrijke projecten. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van
Apple of in de Google Play Store en op uw smartphone of tablet installeren.
In de BouwApp vindt u ook het project Rioolvervanging Kilstraat / Flierstraat. Wij plaatsen
regelmatig berichten in de BouwApp over de voortgang. Dan leest u hoe het met het project
gaat.
Contact
Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer
C. van den Biggelaar, op het telefoonnummer vermeld boven aan de brief of via het e-mail
adres openbarewerken@drimmelen.nl

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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