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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 34-38 (17 augustus – 18 september)
werken wij aan het trace Eggelaan-Voorstraat (tot aan Steenbergenstraat).
Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken werken wij in kortere fases:
- Week 34 (17-21 augustus) werken wij in de Eggelaan tot aan de kruising met de Voorstraat,
hiervan ondervindt u geen hinder (fase 1)
- Week 35 (24-27 augustus) werken wij in de Voorstraat vanaf huisnrs 21/23 tot aan de knik
voorbij de nummers 15 en 17 (fase 2)
- Op de vrijdag van week 35 (28 augustus) werken wij aan de inrit naast huisnummer 15.
- Week 36-38 (31 augustus – 18 september) werken we in de Voorstraat vanaf de toerit naast
huisnummer 15 tot aan de Steenbergenstraat (fase 3)

Wat betekent dit voor u?
Tijdens de werkzaamheden wordt de Voorstraat ter hoogte van huisnummer 21 vanaf 24 augustus tot
27 augustus afgesloten voor doorgaand verkeer. Doordat tijdelijk het eenrichtingverkeer in de straat
wordt opgeheven zijn alle woningen in de Voorstraat bereikbaar. U wordt verzocht in die periode geen
auto’s naast de parkeervakken en/of op het trottoir te parkeren om zo de bereikbaarheid van alle
panden voor de hulpdiensten en daarmee ieders veiligheid, te waarborgen.
De huisnummers 15 en 17 en het plein aan de achterzijde van de woningen in de Oranjestraat zijn
bereikbaar vanaf de Steenbergenstraat.
Tijdens de werkzaamheden op vrijdag 28 augustus is het plein aan de achterzijde van de Oranjestraat
tussen 09.00 en 20.00 uur (of zoveel eerder als de werkzaamheden gereed zijn) niet bereikbaar. De
gebruikers wordt verzocht tijdig maatregelen te nemen en hun auto’s ed. die dag elders te parkeren.
Gedurende de werkzaamheden zijn de huisnummers 15 en 17 altijd te voet bereikbaar.
Tijdens de werkzaamheden in fase 3 zijn de huisnummers 15 en 17 en het plein aan de achterzijde
van de Oranjestraat bereikbaar via de Voorstraat vanaf de richting van de Molenstraat.
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.
Voor de huisnummers 15 en 17 geldt dat wij de containers op de legingsdag ’s morgens voor u
verplaatsen naar de Voorstraat en aan het einde van de dag weer terugbrengen.
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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