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nformatieavond overkl uisde Maasn ielderbeek

Geachte mevrouw, heer,
De gemeente Roermond wil alle voorzieningen in goede staat houden, dat is ook zo met de riolering.
De Maasnielderbeek stroomt in de Eiermarkt, Beekweg en Wilhelminalaan door een betonnen koker
onder het trottoir of rijbaan. Deze betonnen overkluizing is toe aan groot onderhoud. Bovendien zijn er
nog ongeveer 45 woningen die het vuilwater op de koker lozen. De gemeente zorgt er voor dat er
alleen nog regenwater afgevoerd wordt via de Maasnielderbeek (ook wel afkoppelen genoemd). Een
goed functionerende riolering is noodzakelijk voor bewoners en gemeente.

lnformatieavond op maandag 30 mei
Wijvinden het belangrijk u in een vroeg stadium te informeren over het gehele proces en nodigen u
graag uit voor de informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats vanaf 19.30 uur in zaal De Ster, Raadhuisstraat 13. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de onderzoeken en de mogelijkheden om
de riolering af te koppelen. Verder ontvangt u informatie over de planning van de voorbereiding. Ook
kunt u kennismaken met het projectteam die de werkzaamheden begeleiden. Uiteraard is er tijdens
deze avond gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers.
Vervolg van het project
Enkele jaren geleden is in een eerste fase door de gemeente onderzocht hoe de oude rioolaansluitingen afgekoppeld of van het regenwater gescheiden kunnen worden. Dat project krijgt nu een vervolg.
Daarbijwordt ook de binnenzijde van de betonnen koker onderzocht en bepaald welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn. De werkzaamheden worden op deze manier gecombineerd. Het doel van dit
vervolgproject is dat in de loop van 2017 , door een aannemer het afscheiden van het vuilwater samen
met het onderhoudswerk aan de koker van de Maasnielderbeek wordt uitgevoerd.
Tijdens de voorbereidingsfase wordt bepaald op welke manier de vuilwateraansluitingen van de overkluisde Maasnielderbeek afgekoppeld kunnen worden en hoe deze op het gemeentelijk riool worden
aangesloten. Hiervoorworden in uw straat de komende maanden diverse onderzoeken verricht, merendeels in de overkluizing van de beek. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Roermond uitgevoerd door ingenieursbureau Kragten.
Venivacht wordt dat u

van deze onderzoeken geen of nauwelijks hinder ondervindt. Ook is het streven

om later, in 2017, bij de werkzaamheden de overlast tot een minimum te beperken. Bij enkele wonin-
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gen hebben we mogelijk uw medewerking nodig. Als dat zo is, nemen we tijdig persoonlijk contact met
u op.

Tot slot
Gedurende het project houden wij u op de hoogte door middelvan nieuwsbrieven en de gemeentelijke
website. Wij hopen u te ontmoeten op de informatiebijeenkomst van 30 mei, zodat we samen een
mooie start kunnen maken van het project. Mocht u voor deze bijeenkomst verhinderd zijn en toch
vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer W. Fictorie van de afdeling Voorbereiding en
Realisatie via woutfictorie@roermond.nl of (0475) 359 249 of met de heer G. Hanckmann van ingenieursbureau Kragten via 0BB 33 66 333.
Met vriendelijke groet,
afdeling Publlekszaken
Publieksvoorlichting

Wilt u onze informatie in de toekomst ook digitaal ontvangen? Meld u dan via
www.roermond.nl/service aan voor Buurtpost en onze 2-wekelijkse nieuwsbrief Roermondpost. Hiermee blijft u gratis op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw buurt en gemeente.

