
Welkom



- Welkom en voorstellen aanwezigen

- Waarom werkzaamheden?

- Wat verandert er?

- Planning

- Vragen

- Afsluiting

Programma



- Burgerinitiatief voor opknappen plein

- Riool onder plein gedeeltelijk in slechte staat en van onvoldoende capaciteit

- Straat opbreken om riool te kunnen aanpassen

- Dammerweg en Voorstraat veiliger maken

Waarom werkzaamheden?



Wat verandert er aan het riool?



- Persriool tussen Ankeveensepad en Meerlaan wordt vervangen

- Nieuw persriool tussen J.Israëlslaan en Meerlaan wordt aangelegd

- Bestaand rioolgemaal J. Israëlslaan wordt vervangen

- Aparte riolering voor regenwater in Voorstraat en Dammerweg wordt aangelegd

- Deel bestaand riool onder plein wordt vervangen

- Nieuw vuilwater riool in Torenweg

Wat verandert er aan het riool?



Wat verandert er aan de inrichting?



- Het plein krijgt een nieuwe uitstraling

- De kruising Dammerweg/Brilhoek wordt ingericht als plateau

- De Dammerweg blijft ingericht als 30km/u weg, maar herkenbaarder

- De Overmeerseweg wordt voor fietsers doorgetrokken tot bij de apotheek

- Er komen meer parkeervakken langs de Dammerweg en de Overmeerseweg

- De twee parkeerterreinen krijgen ieder een aparte in- en uitgang

- Bij de Jozefschool komt een Kiss&Ride zone

Wat verandert er aan de inrichting?
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Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze uitvoering. 

Contactgegevens: 

- Inloop in de keet aan de Dammerweg t.o. huisnr. 17 

- Uitvoerder is: Robin Koster (dagelijks aanwezig)

- Per brief wordt iedereen geïnformeerd over de planning.

Contactgegevens uitvoering



Locatie

depot 

en

keet



- Werkzaamheden in fases

- Start aanstaande maandag 15 mei

- Oplevering eind november 2017

Planning





Planning
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Maandag 15 mei om 11:00 uur

1e schep

in 

de grond



Vragen?
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