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Geachte mevrouw/meneer,
Aannemer MVOI BV legt in opdracht van Mijnwater BV een leidingentracé aan van de Sint
Gregoriuslaan naar de pastoor Savelbergstraat in Brunssum. Een groot deel van het tracé loopt door
de wijk de Eggen. Mijnwater BV levert warmte en koelte aan de recente nieuwbouw aan de pastoor
Savelbergstraat en aan de in aanbouw zijnde woningen in het centrum van de wijk de Eggen.
In deze brief vindt u informatie over de aard van de werkzaamheden, de planning en de impact van
het werk.
Wat gaan we doen?
Inmiddels zijn we al begonnen met de aanleg van de eerste fases (a en b), te weten de
huisaansluitingen voor de nieuwe woningen in de Egge. Gedurende de bouw van de woningen
leggen we ook vast de hoofdleiding aan in het werkgebied waar de huizen gebouwd worden. Waar
nodig omdat een deel van het werkvak nog bewoond is, doen we dit in kortere secties om de
bereikbaarheid voor de aanwonenden zo optimaal mogelijk te houden. Per subfase ontvangen de
direct betrokkenen nog een extra brief van ons met meer uitleg.
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In week 33 (10-14 augustus 2020) werken we rondom de kruising Eggelaan/Molenstraat, de
bewoners rondom deze werkzaamheden worden per brief nog extra geïnformeerd over de
werkzaamheden en afsluiting.
In de weken 34-38 (17 augustus – 18 september) werken we in de Eggelaan-Voorstraat
waarbij we de werkzaamheden in 3 secties uitvoeren. Ook deze bewoners ontvangen nog een
extra brief hierover.
Direct na de bouwvakantie (17-8-2020) starten we
met de voorbereidingen voor de werkzaamheden
aan de hoofdleiding in het omliggende gebied
(fase 1c).
Vanaf 26-8-2020 werken we in het gebied vanaf
St Gregoriuslaan, via de Molenstraat en de
Steenbergenstraat, onder de Pr. Hendrikstraat
door via de Marijkestraat, Beatrixlaan en de Johan
Frisostraat naar de pastoor Savelbergstraat (zie
afbeelding). Om zo efficiënt mogelijk te werken
starten we 14 september ook al met de
werkzaamheden bij de pastoor Savelbergstraat en
werken we van daaruit gefaseerd naar de andere
werkzaamheden toe.
Per fase informeren wij de direct aanwonenden
over de werkzaamheden en afsluitingen.

Wat gaat u er van merken?
Om voor u de hinder zoveel mogelijk te beperken werken wij zoals gemeld in kortere secties zodat uw
pand te voet altijd bereikbaar blijft.
Het gedeelte waar wij aan het werk zijn wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en is het helaas
niet mogelijk om op dat moment uw auto, motor ed bij uw pand te parkeren, wij verzoeken u daar
rekening mee te houden. Voor het doorgaande verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.
Wij houden rekening met de eisen van de hulpdiensten ten aanzien van de bereikbaarheid van alle
panden in en rondom het werkvak en we informeren hen ook over de afsluitingen. Per subfase
informeren wij een week voorafgaand de direct aanwonenden over de werkzaamheden en de
planning daarvan.
Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw vuilcontainer/pmd-zakken gewoon op de normale plaats
aanbieden, waar nodig zullen wij deze naar een centraal verzamelpunten brengen en aan het einde
van de dag weer terugzetten. In de uitvoeringsbrief die u een week voor de werkzaamheden van ons
ontvangt krijgt u verdere informatie van ons. Met Rd4 maken wij afspraken over het ophalen van het
huisvuil tijdens de werkzaamheden.
Meer informatie?
In verband met de coronamaatregelen van het RIVM hebben wij besloten om geen informatieavond te
organiseren en ook geen inloopmoment in onze bouwkeet. U kunt telefonisch of via e-mail contact
opnemen met onze omgevingsmanager Karin Beijers om uw vragen te stellen of uw klachten door te
geven. Samen met u zal gekeken worden of een bezoek aan de bouwkeet of bij u thuis wenselijk en in
te plannen is.
Heeft u vragen n.a.v. bovenstaande?
Indien u vragen of klachten heeft over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Karin
Beijers (omgevingsmanager MVOI BV) via e-mail k.beijers@mvoi.nl of tijdens kantooruren via
nummer 06-10206696. In geval van een calamiteit is dit nummer ook buiten kantooruren bereikbaar.
Meer informatie over het project vind u op mijnwater.com, onder het kopje actueel vindt u meer
informatie over het project. Indien u contact wenst met Mijnwater kunt u een e-mail sturen aan
info@mijnwater.com

Met vriendelijke groet,
MVOI BV
Nick Bongartz
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