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Holtum, 18 mei 2016.

Geachte mevrouw, meneer,
De volgende fase in de uitvoering van het project Grensmaas in uw woonplaats
staat op stapel. Begin juni gaan de voorbereidende werkzaamheden van start
voor de bouw van de hoogwaterbrug tussen Illikhoven en Visserweert.
Tijdens een infoavond op dinsdag 31 mei informeren we u over de details
van het werk. De infoavond vindt plaats in gemeenschapshuis In de Keet en
begint om 19 uur.
In deze brief vertellen we u op hoofdlijnen wat u van de werkzaamheden gaat
merken. Met het oog op de strakke planning worden vanaf maandag 30 mei al
een bouwkeet geplaatst en het bouwterrein op de werklocatie ingericht. Van die
activiteiten merkt u vrijwel niets.
• Op woensdag 1 juni start de aanvoer van ophoogzand met vrachtauto’s.
Dat zand is nodig voor de aanleg van de toeritten naar de brug. De
transportroute loopt via de Ruitersbaan en Illikhoven. Ofschoon het
slechts gaat om de inzet van vier vrachtauto’s per uur, zal Consortium
Grensmaas verkeersregelaars inzetten om die transporten in goede
banen te leiden. De aanvoer van zand neemt drie- tot vijf dagen in
beslag.
• Vanaf maandag 6 juni beginnen de heiwerkzaamheden. Het heien van
de brugpijlers duurt zo’n 10 dagen. In die periode moet u rekenen op
enige overlast.
• Rond maandag 20 juni gaat de bouw van de brug verder met onder meer
het storten van beton en het installeren van de liggers. Het benodigde
materieel wordt via de werkweg aangevoerd.
• Medio oktober 2016 kan de hoogwaterbrug in gebruik worden genomen.
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Tijdens de bouwvakvakantie gaat de uitvoering gewoon door. De werkzaamheden beginnen ’s morgens om 07.00 uur en duren in principe tot 19.00 uur.
Het is trouwens mogelijk dat er ook op zaterdag werkzaamheden plaatsvinden.
Voor de start van de uitvoering wordt er een extra nulmeting uitgevoerd van de
bouwkundige staat van de woningen die binnen een straal van honderd meter
van de werkzaamheden liggen.
Wij vragen om uw begrip voor de overlast die de komende vier maanden
eventueel kan ontstaan en hopen u te mogen begroeten tijdens de infoavond op
dinsdag 31 mei.
Met vriendelijke groet,

Kees van der Veeken
Directeur

