1e Nieuwsbrief
Doorgaande route
Standdaarbuiten
November 2019

Wist u dat:
Op de website van de gemeente Halderberge de voorlopige ontwerpen staan en daar
ook deze nieuwsbrief zal worden gepubliceerd? Op de website wordt u ook op de
hoogte gehouden van de voortgang van het project.

PFAS
In week 44 (de week van 28 oktober jl.) is gestart met
grondonderzoeken. Er wordt onderzoek gedaan naar
o.a. de grondsamenstelling, grondwaterstanden en
doorlatendheid van het grondwater. De resultaten zijn
aan het einde van het jaar bekend.
De regelgeving over grondverzet is pas geleden
aangepast. Misschien heeft u dat wel gelezen of
gehoord. Dat heeft te maken met de zogenaamde
PFAS-vervuiling. De eisen en voorwaarden om grond
te mogen verplaatsen en verwerken zijn veel strenger
geworden. Dat kan gevolgen hebben voor de
planning. Wij houden u op de hoogte.

Vanaf 2e nieuwsbrief digitaal:
Communicatie over de werkzaamheden aan de doorgaande route Standdaarbuiten vindt plaats via diverse
kanalen: website (www.halderberge.nl/openbare-ruimte), social media, Halderbergse Bode en/of
bewonersbrieven. De nieuwsbrieven verschijnen vanaf nu alléén op de website van de gemeente. Als u de
nieuwsbrief NIET digitaal kunt lezen, dan kunt u dat telefonisch melden bij Saskia Huizer. Zij is te bereiken
op telefoonnummer 14 0165. De volgende nieuwsbrieven worden dan bij u thuis bezorgd.
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Van voorlopig ontwerp naar
definitief ontwerp
Het voorlopige rioolontwerp is gereed.
Tijdens de inloopavond op 26 september jl.
heeft u de tekeningen kunnen zien. Deze
zijn inmiddels ook op de website van de
gemeente beschikbaar.

Ook wordt nagedacht over hoe het er boven
de grond uit gaat zien. Daarbij kijken we o.a.
naar welke materialen we kunnen
gebruiken. Denk daarbij aan de soorten
bestrating, beplanting, straatmeubilair etc.
Maar ook de indeling van de openbare
ruimte, zoals groenstroken en
parkeervakken.
Alle suggesties en verbetervoorstellen die
we van u, de bewoners, hebben ontvangen,
worden beoordeeld. Waar dat mogelijk is
worden ze ingepast in het definitieve
ontwerp. Dat is naar verwachting in januari
2020 klaar. Tegen die tijd ontvangt u van
ons een uitnodiging voor de presentatie van
het definitieve ontwerp.

BOUWKUNDIGE
VOOROPNAME WONINGEN
In februari 2020 worden alle woningen in het
projectgebied bouwkundig geïnspecteerd. Tijdens deze
zogenoemde vooropname komt er iemand van Quatro
Expertise bij u langs. De woning wordt gecontroleerd op
eventueel aanwezige bouwkundige schades of
gebreken. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld
scheuren in muren, verzakkingen, kapotte ramen
enzovoorts. De bevindingen worden per adres
vastgelegd in een rapport. Als er tijdens de
werkzaamheden onverhoopt een schade ontstaat, dan
kan de ontstane schade worden vergeleken met de
situatie van vóór de werkzaamheden.

Steentje eruit,
plantje erin
Samen met
Woonkwartier willen we
de wijk wat groener
maken. Het klimaat
verandert en al het
regenwater moet goed in
de grond kunnen
wegzakken om extreme
droogte en wateroverlast
tegen te gaan. Bij de
huurwoningen in de
Beatrixlaan zoeken we
daarom samen met
Woonkwartier naar een
passende oplossing.

Werkzaamheden Enexis en Brabant Water
Er is contact geweest met Enexis en Brabant Water. De werkzaamheden die zij hebben aan elektra, gas
en waterleiding, worden gecombineerd met de rioleringswerkzaamheden. Zo hoeft de straat maar één
keer opengebroken te worden, wat ook de kosten weer beperkt. Omdat Brabant Water in 2016 al een
grootschalige vervanging heeft gedaan, zijn werkzaamheden (ook die van Enexis) nu minimaal. Eerst
voeren Enexis en Brabant Water hun werkzaamheden uit. Kort daarna wordt het riool vervangen.
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Planning 2019 & 2020


Presenteren definitief ontwerp

januari 2020



Vaststelling ontwerp door Burgemeester en Wethouders

februari 2020



Aanbesteding werkzaamheden en selecteren van aannemer

maart 2020



Start werkzaamheden

april / mei 2020

Deze planning is onder voorbehoud. Er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden zijn die het noodzakelijk
maken de planning aan te passen. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gehouden.

Contactpersoon:
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer Leo Kaan. Hij is te
bereiken op telefoonnummer 14 0165.

Website:
Op https://www.halderberge.nl/rioolvervanging-doorgaande-route-standdaarbuiten-oudenbosch kunt u alle informatie
over dit project digitaal raadplegen.

