Aan de aanwonenden van de Soemeersingel en de Koolweg
te Helenaveen.

Ref.: 170608

Nr.: 003

Datum: 7 februari 2018

Betreft: Nieuwsbrief werkzaamheden Soemeersingel en Koolweg

Geachte heer,mevrouw,

Bouwbord
Op 1 februari jl. heeft wethouder Helm Verhees als starthandeling het bouwbord onthuld aan de
Soemeersingel. Het bouwbord staat in Helenaveen en Griendtsveen.

Planning en fasering
Op 19 februari, start BLM de werkzaamheden aan de Soemeersingel. Fase 1 betreft het gedeelte
Soemeersingel vanaf de gemeentegrens Horst aan de Maas tot voorbij de inrit van Hoeve Willem
III. De werkzaamheden vinden in één aaneengesloten fase plaats en zijn gepland vanaf 19 februari
t/m medio maart 2018 (als de weersomstandigheden meewerken).
Gemotoriseerd verkeer wordt gedurende het gehele werk aan de Soemeersingel omgeleid via de
Snoertsebaan. Hiertoe wordt met bebording een omleidingsroute aangegeven. Voor fietsverkeer
wordt per fase een zo kort mogelijke omleidingsroute ingesteld.

Funderingsmateriaal
Op de bewonersavond gehouden op 20 november 2017 heeft BLM een toelichting gegeven op de
technische kant van het werk. Hierbij is verteld dat funderingsmateriaal van lichtgewicht glasschuim
werd toegepast. Echter het ontwerp was destijds nog onderhanden en voortschrijdend inzicht heeft
ervoor gezorgd dat de materialisatie is aangepast. De fundering wordt uitgevoerd met traditioneel
menggranulaat (gebroken beton- en metselwerkpuin) De kwaliteit en levensduur van de
wegfundering blijft gelijk aan de eerder voorgestelde oplossing.
Openbaar vervoer
De buurtbus (lijn 262) zal gedurende de werkzaamheden aan de Soemeersingel omgeleid worden.
De halte aan de Oude Peelstraat blijft beschikbaar, daarna is de eerstvolgende halte aan de
Griendtsveenseweg in Zeilberg.
Schoolgaande fietsers
Het werkvak is gedurende werkzaamheden niet toegankelijk voor verkeer, fietsers en/of
voetgangers. BLM maakt hierbij een uitzondering voor schoolgaande fietsers.
BLM stelt hiervoor gratis reflecterende hesjes beschikbaar, deze worden verstrekt door de
uitvoerder. Onze medewerkers worden geïnstrueerd en begeleiden schoolgaande fietsers door het
werkvak.
Nieuwsbrief per email
Wilt u deze nieuwsbrief per email ontvangen? Stuur dan een email met uw aanmelding voorzien
van naam en adres door aan c.reuls@blmwegenbouw.nl
Inloop in de keet
BLM heeft een tijdelijk onderkomen in het biologisch station van Staatsbosbeheer, Koolweg 36A.
Op dinsdagochtend van 10:00 tot 11:00 of op afspraak is er een inloopmogelijk voor nieuwsgierige
bezoekers. De koffie staat klaar!
Planning en fasering
Fase 1

19 februari – medio maart

Fase 2

medio maart – medio april

Fase 3

medio april – medio mei

Fase combi 4/5 medio mei –medio juni
Bouw vakantie 23 juli t/m 10 augustus
Fase 6

medio augustus – begin september

Fase 7

begin september – begin oktober

Met vriendelijke groet,
BLM Wegenbouw BV
Christian Reuls
Contactpersoon

