Verslaglegging vraag en antwoord – informatieavond dd. 3-3-2021

Vraag dd. 3-3-2021 Traverse Zuid Waalre
Afkoppelen regenwater:
Koppelt u alleen de voorzijde van de
regenafvoer af?
De achterzijde is niet haalbaar lijkt me.

Antwoord
BLM neemt de voorzijde van de woning
in het werk mee. Indien u hier gebruik
van wil maken, kunt u dit aangeven bij
Christian Reuls van BLM.
Indien u de achterzijde ook wil
afkoppelen komt u in aanmerking voor
subsidie om ook aan de achterzijde
regenwater af te koppelen.

Bestaat er kans op problemen met de
beluchting op de daken ?

Nee, bij het afkoppelen wordt een
ontluchtingsputje geplaatst door BLM.

Hoe zit het met “gres” leidingen, worden
die vervangen ?

BLM neemt de huisaansluiting over tot
aan de erfgrens. Indien u op eigen
terrein de huisaansluiting wil vervangen
kan dit in overleg met BLM op eigen
kosten.

Hoe zit het met het thuisbezorgen van
boodschappen ?

Het trottoir is begaanbaar voor bezorger
met steekwagen. Indien hiermee
problemen worden verwacht, neem dan
contact op met Christian Reuls van BLM
Wegenbouw. Indien nodig wordt u
geassisteerd of geholpen door personeel
van de BLM Wegenbouw.

Als de kruising Willibrorduslaan dicht is ,
hoe gaat de lijnbus dan vanuit
Bergstraat naar Willibrorduslaan?

In de week van 6 april kan zowel de
buurtbus als ook de lijnbus het werk
passeren.
In de vakantie (augustus) wordt een
omleidingsroute afgestemd met buurten lijnbus vervoerders.
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Hoe lang kun je niet op je oprit met je
auto?

Dit is afhankelijk van de situatie. Zoals
in de presentatie verteld, wordt gewerkt
met een ‘treintje’ aan opvolgende
activiteiten. Zodra de verharding is
opgebroken, kunt u niet meer uw inrit
bereiken. Na aanleg van het nieuwe riool
volgt de verharding. Zodra deze is
ingeveegd en getrild, is de inrit aan de
woning weer bereikbaar.

Waar kun je de auto’s parkeren ?

In de nabije omgeving.

Onlangs parkeerverbod in Gildestraat
ingesteld, wordt dat tijdelijk opgeheven
?

We zullen deze vraag voorleggen aan de
verantwoordelijk ambtenaar bij de
gemeente Waalre.

Wordt de Eikenlaan (tijdelijk)
opengesteld voor verkeer als de
werkzaamheden omgeving Heikantstraat
/ Bolksheuvel plaatsvinden ?

Wordt alleen open gesteld bij fase 1 om
bewoners Eikenlaan toegang te geven
naar het zuiden/winkels. Mocht er veel
sluipverkeer door de Eikenlaan gaan
plaatsvinden wordt deze verbinding in
overleg met direct aanwonenden weer
afgesloten.

Suggestie: plaats een flinke hoop zand
aan de Valkenswaardse kant al het
doorgaande verkeer ben je dan tijdelijk
kwijt. Alleen de bewoners rijden dan
door de burg Uijenstraat.

De verkeersmaatregelen worden
zorgvuldig bepaald in overleg met
gemeente, buurgemeenten, provincie.
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