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Beste meneer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij aanwonenden van het werk over de voortgang van de
wegwerkzaamheden.
Rioolwerkzaamheden Bongaarderweg
Op woensdag 21 april start BLM met de rioolwerkzaamheden in de Bongaarderweg. Deze
werkzaamheden starten ter hoogte van het Bongerdplein, waarbij het mogelijk blijft om het
Bongerdplein en De Pomerio vanuit Groenboord te bereiken.
Tijdens de rioolwerkzaamheden aan de Bongaarderweg zijn aangrenzende woningen tijdelijk niet
bereikbaar per auto. De toegankelijk van woningen is te voet en per fiets gewaarborgd over het
voetpad en/of een tijdelijk pad van loopschotten.
De doorlooptijd van het gedeelte Bongaarderweg tussen Groeneboord en Steenbergervoetpad,
bedraagt ca. 6 weken. (afbeelding op achterzijde brief).
Update De Pomerio en Bongerdplein
De werkzaamheden aan De Pomerio gaan zeer voortvarend. Het ziet er naar uit dat de zijde met
oneven huisnummers gereed is voordat de woningen worden opgeleverd. Dit betekent dat de hinder
tijdens de afbouwfase zeer beperkt zal zijn. De bereikbaarheid van deze woningen is gewaarborgd.
De zijde met even huisnummers is inmiddels opgebroken. Woningen zijn nog wel met de auto
toegankelijk over de funderingsbaan. In de aankomende periode wordt ook aan deze zijde de nieuwe
wegverharding aangebracht. Dit betekent dat woningen tijdelijk niet per auto bereikbaar zijn.
BLM spant zich in om inritten zo lang mogelijk bereikbaar te houden. Voor de periode van
onbereikbaarheid vragen wij om auto’s aan de andere zijde in de wijk te parkeren. Ook elektrische
auto’s dienen tijdelijk ergens anders geparkeerd en opgeladen te worden.

Inloop in de keet
BLM heeft een tijdelijk onderkomen aan de Wilhelminastraat 10. Wij bieden op deze locatie een
inloopmogelijkheid voor persoonlijke afstemming ter plaatse. Tijdens werktijden kunt u binnen lopen
om bijvoorbeeld tekeningen in te zien of vragen te stellen. Voor ‘ingewikkeldere’ vragen of verzoeken
kunt u een afspraak maken.
Voor 1:1 afstemming over bouwactiviteiten of verhuizingen neemt u contact op met de uitvoerder van
het werk, dhr. Robert van Aalst (06 2277 2433). Robert is dagelijks aanwezig in Bocholtz.
Communicatie
BLM biedt één op één afstemming aan voor ondernemers en belanghebbenden. Neem hiervoor
contact op met Christian Reuls, contactpersoon bij BLM Wegenbouw (zie onderaan de brief);
Op de website van BLM Wegenbouw vindt u altijd actuele projectinformatie:
www.blmwegenbouw.nl/projecten/bocholtz
Actualiteiten ontvangt u eenvoudig met de gratis BLM Wegenbouw App. Deze download u in de
Appstore voor IPhone of Playstore voor Android;
U ontvangt een bewonersbrief vóór aanvang van de fase nabij uw woning of onderneming. Daarin
staat praktische informatie over zaken als planning en bereikbaarheid.
Nieuwsbrief per email
Wilt u projectinformatie automatisch per email ontvangen? Stuur dan een email onder vermelding van
‘Bocholtz’ voorzien van naam en adres door aan c.reuls@blmwegenbouw.nl
Contact
BLM Wegenbouw staat u graag te woord bij vragen en/of opmerkingen.
Neem hiervoor contact op met Christian Reuls.
Christian Reuls,
Email:
Telefoon:

contactpersoon BLM Wegenbouw
c.reuls@blmwegenbouw.nl
06 – 8398 3728

