Een nieuw gezicht in de wijk: Kuipers Infra uit Strijen. Komende tijd
vervangen zij de riolering in de Cornelis Evertsenstraat en de Van
Spilbergenstraat. Ook treft Kuipers voorbereidingen voor de aanleg van de
toekomstige Admiraal de Ruyterweg.
Op 17 september wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden rond
de Admiraal de Ruyterweg. Op 1 oktober start Kuipers met het vervangen
van het riool. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het voorjaar van
2019 volledig afgerond.

Toelichting op de werkzaamheden.
In de Cornelis Evertsenstraat en de Van Spilbergenstraat vervangt Kuipers
Infra het bestaande riool door een gescheiden rioolstelsel. Na de
rioleringswerkzaamheden brengt de aannemer klinkerbestrating aan.
In de groenstrook tussen de Cornelis Evertsenstraat en de geluidswal van
de A16 voert Kuipers Infra voorbereidende werkzaamheden uit voor de
toekomstige randweg Admiraal de Ruyterweg. Deze werkzaamheden
bestaan o.a. uit het verwijderen van het oude riool, de oude
funderingspalen en de bestrating.
***
Fasering
Kuipers Infra voert de werkzaamheden in drie fasen uit. De eerste fase
omvat de Van Spilbergenstraat van de kruising Maarten Harpertsz
Trompweg tot aan de kruising Cornelis Evertsenstraat. Fase 2 en Fase 3
omvatten de werkzaamheden in de Cornelis Evertsenstraat. Parallel aan de
werkzaamheden in Fase 1 en Fase 2 voert Kuipers de voorbereidende
werkzaamheden uit tussen de groenstrook en de geluidswal van de A16.

Planning

In de bovenstaande afbeelding staat de globale planning van het werk
weergegeven. De aangegeven data zijn een indicatie.
•
•
•

Fase 1: Begin Oktober tot Medio November
Fase 2: Medio November tot medio December
Fase 3: Medio December tot eind Februari 2019

****
Contact
Mocht u vragen over dit project hebben, dan kunt u zich snel en eenvoudig
tot de aannemer richten. Zo kunt u vragen stellen via de
email communicatie@kuipersinfra-strijen.nl of via het telefoonnummer 078674 21 87.
Wilt u liever persoonlijk uw vraag stellen? Kuipers organiseert vanaf 17
september wekelijks een inloopuur in de keet. Iedere maandagmiddag
van 16.00 uur tot 18.30 uur bent u van harte welkom.

