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nieuw wegdek en nieuwe voetpaden in uw straat

Geachte heer, mevrouw
Onze wegendienst is sinds enkele maanden aan het werk in de Bloemenwijk. Dit hebt u wellicht
al gezien. Ook in uw straat plannen we wegeniswerken.
Welke werken?
Er komt een nieuwe laag asfalt op het wegdek. Hierdoor moet de greppel aangepast worden en
als gevolg hiervan ook het voetpad.
De asfalteringswerken gebeuren door een aannemer. Het aanpassen van de greppel en het
leggen van nieuwe voetpaden gebeurt door onze wegendienst. De voetpaden komen in grijze
betonstraatstenen. Dit is degelijker materiaal dan de huidige betontegels. Het deel van de oprit
in de voetpadzone komt in antracietkleurige betonstraatstenen.
Om budgettaire redenen vernieuwen we de oprit naar de garages niet. We moesten keuzes
maken. Gezien de staat van het wegdek hebben we ervoor gekozen om hieraan voorrang te
geven.
Wanneer?
De verfraaiingswerken in uw straat starten als onze wegenploeg klaar is in de Boterbloemstraat.
Dit is normaalgezien begin december.
Nadien zal een aannemer in de Azaleastraat, Begoniastraat, Boterbloemstraat en Tulpenstraat
een nieuwe asfaltlaag aanbrengen. Dit zijn weersgevoelige werken dus de exacte periode
hangt af van de weersomstandigheden.
Zal u hinder ondervinden?
Het is vanzelfsprekend de bedoeling de hinder zoveel mogelijk te beperken. Maar op het moment
dat de wegenploeg ter hoogte van uw woning werkt, zal u uw oprit niet kunnen gebruiken. U
parkeert uw auto dan buiten de werkzone. We danken u alvast voor uw medewerking.
Hebt u vragen? Neem contact met ons op. De contactgegevens vindt u bovenaan de brief.

Met vriendelijke groeten
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