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AAN DE BEWONERS VAN
Stokhem.

Uw ref.:

onze ref.: 110.20.0068

Panheel, 28-12- 2020.

Geachte bewoner /belanghebbende,
De werkzaamheden in fase 1A en fase 1B zijn gereed op de asfaltdeklaag naar.
Bloem Infra start op maandag 4 januari 2021 met fase 2

De werkzaamheden worden uitgevoerd t.h.v de woningen Stokhem 71-69-67-65-63-63A-61-32-62-62B64-64A-66-68-68A-70-72-76-78
De woningen Haasstad 73-75-77-79 zijn maandag 4 januari 2021 beperkt bereikbaar tussen 7.30 uur
t/m 10.30 uur in verband met het verwijderen van 3cm asfalt.
Om de werkzaamheden uit te voeren is het noodzakelijk dat er geen voertuigen in de straat geparkeerd
worden.
Planning:







Start maandag 4 januari 2021 frezen asfalt.
Opbreken- asfalt -klinkers -trottoirs-molgoten worden in fases uitgevoerd.
Aanleg nieuw regenwater riool start vanaf Stokhem 32.
Aanbrengen nieuwe verharding.
Aanbrengen middengoot.
Aanbrengen asfaltverharding eind februari 2021

Bereikbaarheid
De straat is dan afgesloten voor alle verkeer.
-

Vanaf 4 januari is uw inrit van maandag t/m vrijdag met de auto niet bereikbaar.
Parkeren kan in het overige deel van Stokhem, met in acht neming van de geldende verkeersregels.
Vooralsnog achten wij het niet nodig om parkeerverboden in te stellen.
De woningen blijven bereikbaar voor voetgangers via het trottoir of een tijdelijk pad (loopschotten)
Bereikbaarheid voor leveranties en afnemers bij bedrijven wordt persoonlijk afgestemd.
Waar mogelijk biedt Bloem maatwerk aan. Hiervoor kunt u met onze omgevingsmanager contact
opnemen.
Voor hulpdiensten blijft u woningen ten alle tijden bereikbaar.

Omleiding.
Haasstad. Blijft bereikbaar via de Dodemansweg.
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Communicatie
Indien het nodig is om maatwerk afspraken te maken kunt u terecht bij onze omgevingsmanager Nick van de
Brand, 06-53213424. Ook organiseert Nick een inloopuurtje elke oneven week op woensdag van 13:00
tot 14:00 in het Buurthuis Hier kunt u terecht met vragen/opmerkingen over het werk. Uiteraard kunt u voor
vragen/opmerkingen ook telefonisch contact opnemen met Nick.
Verder informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op:
https://www.bloeminfra.nl/portfolio/stokhem/
en
https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/plannenprojecten-en-wegwerkzaamheden/werkzaamheden/werkzaamheden
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen:
Dhr. Nick v.d. Brand, omgevingsmanager van het werk; telefoon 06-53213424. (eerste aanspreekpunt).
Dhr. Roel Hutschemakers, uitvoerder van het werk; telefoon 06-27329683.
Dhr. Luc Schaepkens, projectleider van het werk; telefoon 06-11686676.
Dhr. Bas Cornelissen, toezichthouder Gemeente Gulpen – Wittem; telefoon 06-22993524.
Dhr. Pedro Moonen, projectleider Gemeente Gulpen – Wittem; telefoon 043-8800778.
Ophalen huisvuil
Tijdens de dagen dat de vuilcontainers worden geledigd, verzoeken we u om uw vuilcontainers ‘s morgens
voor 07:00 uur op uw oprit te plaatsen. We zorgen er vervolgens voor dat uw vuilcontainer tijdig, conform
afspraak met RD4, op de afgesproken verzamelplaats aanwezig is. Na het ledigen wordt uw vuilcontainer weer
netjes bij u op de oprit geplaatst. Indien uw vuilcontainer niet is voorzien van een huisnummer dan verzoeken
we u om dat alsnog te doen, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u uw eigen vuilcontainer terug krijgt.
Wij weten dat we overlast komen veroorzaken in uw buurt, maar proberen dit tot een minimum te beperken.
Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking hierin. Wij stellen alles in het werk om u zo weinig
mogelijk hinder te laten ondervinden.
Hoogachtend,
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