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Beste heer, mevrouw,
Eindelijk is het dan zover! Op 6 april start BLM Wegenbouw met de werkzaamheden aan de Traverse
Zuid. In deze brief informeren we u over de geplande wegwerkzaamheden.
Het project
De doorgaande route door Waalre (Wollenbergstraat en Heikantstraat) wordt opnieuw ingericht. Het
gaat over een totale lengte van ca. 550 meter. De werkzaamheden starten aan het kruispunt
Wollenbergstraat - Willibrorduslaan en sluiten aan op de recent vernieuwde situatie aan de
Burgemeester Uijenstraat. Op de achterzijde van deze brief vindt u een afbeelding van het
projectgebied.
Duurzaam door Waalre
Dit project maakt deel uit van het masterplan “Duurzaam door Waalre”. Door deze reconstructie
leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzaam gezonde leefomgeving in de gemeente. We
bereiken dit door:
het verminderen van auto’s door het dorp;
het verminderen van files in de dorpskern;
lagere snelheden van het verkeer dat door het dorp gaat;
het realiseren van waterberging voor klimaatadaptatie.
Projectinformatie
Op de website www.duurzaamdoorwaalre.nl kunt u de volgende projectinformatie bekijken:
Ontwerptekening van de nieuwe situatie;
Planning en fasering van de uitvoering;
Praktische informatie voor aanwonenden.
Communicatie
U ontvangt opnieuw een bewonersbrief vóór aanvang van de fase nabij uw woning;
Ondernemers: BLM biedt één op één afstemming aan voor ondernemers en
belanghebbenden. Neem hiervoor contact op met Christian Reuls, contactpersoon bij BLM
Wegenbouw;
Berichten over het project zetten wij ook in de BLM Wegenbouw App. Deze download u in de
Appstore voor IPhone of Playstore voor Android. Elke keer wanneer wij een bericht plaatsen
op de BLM Wegenbouw App verschijnt direct een berichtje (notificatie) op uw smartphone of
tablet. Zo bent u direct op de hoogte van de actuele stand van zaken;
Projectinformatie zoals de ontwerptekening, verkeersomleidingen en de planning van het
werk zijn in te zien op de website duurzaam door Waalre, van de gemeente Waalre:
www.duurzaamdoorwaalre.nl

Publieke informatieavond
Wij nodigen u uit voor een digitale informatiebijeenkomst. Deze wordt
‘live’ gepresenteerd op 3 maart 2021, aanvang 19.30 uur. De
informatiebijeenkomst vindt plaats in de vorm van een online bijeenkomst
en is vanaf elke plek via computer, laptop, I-pad of mobiele telefoon met
een internetverbinding te volgen. Tijdens de presentatie is het mogelijk
om vragen te stellen over de werkzaamheden. Het internetadres voor het
bijwonen van de informatieavond: https://bit.ly/3aOnIJQ of scan de QR
code op deze pagina.
Bouwkundige vooropname
Voor de start van de werkzaamheden stellen wij direct aanwonenden vrijblijvend in de gelegenheid
om een bouwkundige vooropname van de woning te laten uitvoeren. Het gaat hierbij om een binnenen buitenopname (met uw toestemming). Deze bouwkundige vooropname wordt namens BLM
Wegenbouw uitgevoerd door het bedrijf Hanselman. Aan de bouwkundige vooropname zijn voor u
geen kosten verbonden. Direct aanwonenden van het werkvak ontvangen binnenkort een brief van
Hanselman. Als u vragen heeft over de bouwkundige vooropname, neem dan contact op met
Hanselman via: opname@hanselman.nl of met BLM Wegenbouw.
Contact
BLM Wegenbouw staat u graag te woord bij vragen en/of opmerkingen. Neem hiervoor contact op
met Christian Reuls.
Christian Reuls (contactpersoon)
Email:
c.reuls@blmwegenbouw.nl
Telefoon:
06 – 8398 3728

