vervanging

gas- en waterleidingen
Brakkenstein - Nijmegen
www.onderhoudindestraat.nl/nijmegen
Vitens is het waterleidingbedrijf dat u dagelijks van schoon drinkwater voorziet. Liander is de netbeheerder
die zorgt dat u gas krijgt. Om problemen aan de gas- en waterleidingen te voorkomen vervangen Vitens en
Liander de huidige leidingen bij u in de wijk Brakkenstein. Deze werkzaamheden voert aannemer Van Vulpen
uit. Met deze factsheet informeren wij u over de werkzaamheden, de planning en de bereikbaarheid.

Planning

Vanaf maandag 9 november start de aannemer met de
volgende fase van de werkzaamheden in de wijk Brakkenstein.
Voor het aanleggen en verwijderen van de gas- en
waterleidingen werkt men in een open ontgraving in de stoep
aan één kant van de weg. De aannemer plaatst de nieuwe gasen waterleiding. Als de leidingen zijn aangesloten kunnen de
oude gas- en waterleiding eruit en kan de aannemer van de
gemeente (Weijers) het trottoir herstellen.
Wanneer het werk bij u in de straat start ziet u hiernaast.
Echter, een planning is altijd onder voorbehoud. Het werk kan
door weersomstandigheden of verrassingen onder of boven
de grond in- of juist uitlopen. Hierover informeren wij u via de
omgevingsapp en de website.

Bereikbaarheid

Door het plaatsen van hekken of schildjes voor de
werkzaamheden zijn de stoep en eventuele parkeerplaatsen
eenzijdig tijdelijk opgeheven. Het verzoek om uw
afvalcontainer bij deze afsluiting aan de overzijde van de
straat aan te bieden of op de centrale verzamelplek voor
afvalcontainers. Nood- en hulpdiensten kunnen ook tijdens
de werkzaamheden uw voordeur altijd bereiken. Mocht de
ruimte om te werken te beperkt zijn dan sluiten we de straat
tijdelijk af en leiden we het verkeer via bebording om.
Vanwege werkzaamheden onderbreken we eenmalig het gas
naar uw huis en mogelijk meerdere keren de waterlevering.
Hierover ontvangt u een “aanzeggingskaartje” in uw bus. Is het
nodig dat een wateraansluiting tot in het huis vernieuwd moet
worden dan maakt de aannemer met u persoonlijk hiervoor een
afspraak.

Planning werkzaamheden
Maandag 9 november t/m 13
november

Start: vervangen gas- en waterleiding
Kanunnik van Osstraat nummer 4 t/m 22

Maandag 16 november t/m
16 december
Start: vervangen gas- en
waterleiding Kanunnik
Pelsstraat

Maandag 16 november t/m
27 november

Start: vervangen waterleiding
Kanunnik van Kekenstraat

Maandag 30 november t/m
16 december

Start: vervangen waterleiding
Deken de Raetstraat

Informatie
Hinder voor een goede zaak

Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen hinder met
zich mee. Wij proberen het te beperken en waar mogelijk in
gesprek te gaan met omwonenden en bedrijven om problemen
op te lossen. Voor vragen kunt ook altijd terecht bij het
inloopspreekuur. Elke donderdag vindt deze plaats tussen 10.00
en 11.00 uur in het oude schoolgebouw aan de Heemraadstraat 2.
Meer informatie is ook te vinden op www.onderhoudindestraat.
nl/nijmegen. Bijna gelijktijdig werkt aannemer Heijmans voor
Liander aan het vervangen van elektraleidingen. Dat is een ander
project waarover u langs andere weg geïnformeerd wordt. De
aannemer voert het werk uit met inachtneming van de regels
zoals die vanuit RIVM, de rijksoverheid en Bouwend Nederland
met betrekking tot het coronavirus zijn opgesteld.

Heeft u een vraag over de uitvoering van het werk bel of
app dan met de omgevingsmanager Hermen van Dalem
via 06-14458494 of stuur een e-mail naar
h.vandalem@vanvulpen.eu.

Omgevingsapp ‘Tranche 3’

Wilt u gemakkelijk een vraag stellen, contactgegevens
vinden of de updates volgen van het project? Gebruik
dan de omgevingsapp. Deze app is gratis te downloaden
door te zoeken naar omgevingsapp in de App Store of
Google Play.

Apple store

Playstore
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