Aan de bewoner/gebruiker van dit pand

Onderwerp:
Werkzaamheden Mijnwater
B.V.

Heerlen, 2 september 2020

Contactpersoon: K. Beijers | k.beijers@mvoi.nl | 06 10206696
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 Oude Egge. 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.
In mijn vorige brief heb ik toegezegd u kort voordat de werkzaamheden bij u in de omgeving gaan
starten u nader te informeren.
Wat gaan we doen?
Fase 1c.1
In week 36 (31 augustus 2020) starten
we met de werkzaamheden bij de
Tarcisiuskelder aan de Sint
Gregoriuslaan. Na de voorbereidende
werkzaamheden bij de kelder steken we
de Sint Gregoriuslaan over en maken in
het trottoir een bocht naar rechts naar de
Molenstraat (14-25 september 2020).
Fase 1c.2 en 1c.3
Vanaf week 40 (28 september 2020 tot
en met 23 oktober 2020) vervolgen we
onze werkzaamheden in de Molenstraat
vanaf de hoek van de Sint Gregoriuslaan
naar de hoek van de Bongarstraat.
Aansluitend werken we door aan de
kruising Molenstraat-BongardstraatIngelsbroek.

Wat merkt u van de werkzaamheden?


Tijdens de werkzaamheden in fase 1c.1 zal er steeds één rijbaan van de Sint
Gregoriusstraat afgesloten zijn, doorgaand verkeer is mogelijk.
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Tijdens de werkzaamheden aan de Molenstraat (Sint Gregoriuslaan-Bongardstraat) in fase
1c.2 zal het werkvak de gehele periode afgesloten zijn. Uw woning/pand is altijd te voet
bereikbaar via het trottoir of indien nodig via loopschotten/loopbruggen. Wij verzoeken u
om uw auto tijdig te verplaatsen en gedurende de afsluiting elders te parkeren, dit geldt
ook voor de bewoners van de appartementen de Molenhoek die de parkeerplaats achter het
gebouw gebruiken. Zij kunnen wel de parkeerplaats te voet of met een scootmobiel
bereiken via het trottoir.



Tijdens de werkzaamheden aan de kruising Molenstraat-Bongardstraat-Ingelsbroek is de
kruising afgesloten en is doorgaand verkeer door die straten niet mogelijk.

Onze werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. Incidenteel zal het noodzakelijk
zijn om op zaterdagen door te werken, ook dan werken we tussen 07.00 en 19.00 uur.
Voor het doorgaand verkeer dat tijdens de werkzaamheden gestremd wordt, worden
omleidingsroutes ingesteld.
Huisvuil en oud papier
Tijdens de werkzaamheden verloopt de leging van de vuilcontainers en/of de inzameling van de
PMD-zakken op de normale dag. Wij informeren Rd4 over de afsluiting zodat zij hun route aan
kunnen passen en uw container op een andere locatie kunnen legen. U kunt uw vuilcontainer/PMDzak ’s morgens vroeg op de legings- cq ophaaldag (op de gewone plaats) aanbieden, wij halen de
containers/PMD-zak op en brengen deze naar een verzamellocatie waar ze geleegd/opgehaald
worden. U dient uw container/PMD-zak vóór 7.00 uur ’s morgens aan de straat te zetten zodat wij
ze voorafgaand aan onze werkzaamheden op kunnen halen, na 16.00 uur brengen wij de
containers weer terug.
Indien het ophalen van het oud papier (laatste zaterdag van de maand) valt binnen de periode dat
wij uw straat afgesloten hebben, verzoeken wij u het oud papier zelf naar een locatie buiten de
afsluiting te brengen.
Hulpdiensten
Wij informeren de hulpdiensten over de afsluiting zodat zij bij een eventuele calamiteit de juiste
route kunnen volgen. Wij vragen u om geen obstakels te plaatsen op het voetpad dat naast het
werkvak beschikbaar blijft. Zo blijft ieder adres veilig bereikbaar.
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.
Actuele informatie over energieleverancier Mijnwater, kunt u vinden op www.mijnwater.com onder
het kopje actueel en informatie over dit project op www.mijnwater.com/projecten. Indien u contact
wenst met Mijnwater kunt u een e-mail sturen aan info@mijnwater.com.
Met vriendelijke groet,
Namens Mijnwater B.V.
Nick Bongartz
Ontwerp/projectmanager MVOI BV
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