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Geachte heer,mevrouw,
Met deze nieuwsbrief ontvangt u de laatste update over de voortgang van de werkzaamheden aan
de Soemeersingel en Koolweg.
Tijdwinst door samenwerking
Op 19 februari is BLM Wegenbouw gestart met de werkzaamheden aan de Soemeersingel fase 1.
Er was destijds rekening gehouden met een doorlooptijd van 29 weken op basis van een
gefaseerde aanpak in 7 fases.
In goed overleg met aanwonenden en bedrijven is gekozen om de fases op de Soemeersingel te
combineren en daarmee de totale uitvoeringsduur te verkorten. Door het combineren van fases en
geschikte weersomstandigheden is het gehele werk uitgevoerd in slechts 21 weken. We kijken hier
tevreden op terug.

Koolweg nog vóór de bouwvak gereed
Vóórdat BLM de bouwvak vakantie in gaat wordt de Koolweg opengesteld voor verkeer.
Op donderdag 19 juli worden alle verkeersmaatregelen verwijderd, waarna de weg officieel in
gebruik mag worden genomen.
BLM is daarna nog niet helemaal uit beeld. Na de bouwvak zullen wij in ca. één week tijd de locatie
aan het biologisch station opruimen en eventuele restpunten oplossen. Daarna zijn we klaar met
de uitvoering en start de onderhoudstermijn.

Bedankt!
In deze laatste nieuwsbrief willen we u bedanken voor uw medewerking aan de werkzaamheden.
Wij hebben op verschillende wijze contact onderhouden met aanwonenden en bedrijven om het
werk te doen slagen.
De Whatsapp groep per fase is goed benut en ook heeft u met regelmaat gebruik gemaakt van de
inloopmogelijkheid in het biologisch station. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat u vooraf
geïnformeerd was over te verwachten hinder en beperkingen. Mede hierdoor hebben wij ons werk
voortvarend kunnen uitvoeren.
Afronding (planning)
 Fase 7
 Bouw vakantie
 Opruimen / restpunten

eind juni – medio juli
23 juli t/m 10 augustus
14 augustus t/m 17 augustus

Met vriendelijke groet,
Het projectteam van BLM Wegenbouw BV

