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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 een deel van de werkzaamheden bij u in de omgeving.
Voor meer informatie over het gehele werk verwijs ik u graag naar de afzonderlijke brief die gelijk met
deze brief bezorgd is.
Wat gaan we doen?
We zijn al begonnen met de aanleg van de eerste fases (a en b) van de werkzaamheden, te weten de
huisaansluitingen voor de nieuwe woningen in de Egge en gedurende de bouw van de woningen
leggen we ook de hoofdleiding aan in en nabij het werkgebied waar de huizen gebouwd worden.
Onderdeel van de werkzaamheden is onder andere de voorbereiding van de aansluiting op de
hoofdleiding die in fase1c aangelegd wordt (zie andere brief).
Week 33 (10-14 augustus)
Werken wij aan de kruising Eggelaan – Molenstraat – De Insel. Om de werkzaamheden snel en veilig
uit te kunnen voeren wordt de kruising afgesloten voor doorgaand verkeer.
U kunt uw woning altijd bereiken:
- huisnummers Molenstraat 71-127 en 58-76 via de Gregoriusstraat
- huisnummers Molenstraat 43-61 en 30-54 vanuit de richting Steenbergenstraat
- De Insel vanuit de Peerdendries
Indien de werkzaamheden het toelaten laten wij een strook vrij zodat u te voet, met de (brom)fiets of
met een gewone personenauto (let op: geen vrachtwagebs, busjes of zeer grote auto’s) het werkvak
kunt passeren. Wij vragen u dan wel uw snelheid te matigen ivm de veiligheid.

Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden verloopt de leging van de vuilcontainers en/of de inzameling van de PMDzakken op de gewone wijze. Wij informeren Rd4 over de afsluiting zodat zij hun route aan kunnen
passen.
Hulpdiensten
Wij informeren de hulpdiensten over de afsluiting zodat zij bij een eventuele calamiteit de juiste route
kunnen volgen.
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
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