Aan de bewoners van de Pastoor Brouwersstraat

Ref.: 190110

Nr.: 005

Datum: 20 februari 2020

Betreft: Reconstructie gedeelte Pastoor Brouwersstraat.
Geachte heer / mevrouw,
Op woensdag 26 februari 2020 start BLM met de werkzaamheden aan de Pastoor Brouwersstraat. Deze
werkzaamheden maken deel uit van het project ‘Reconstructie Valkenburgerstraat’. Omdat uw woning is gelegen
aan de Pastoor Brouwersstraat informeren wij u met deze bewonersbrief over de start van deze werkzaamheden.
Start van de werkzaamheden
Het gebied vanaf de Valkenburgerstraat tot aan huisnummer 7 in de Pastoor Brouwersstraat, wordt afgesloten
voor verkeer. WML zal starten met het vernieuwen van uw drinkwater huisaansluitingen. Aansluitend zal BLM
starten met de wegwerkzaamheden. Hierbij worden de verharding van het voetpad en de parkeerplaatsen
vernieuwd. In de rijweg wordt nieuwe asfalt aangebracht. BLM spant zich in om het gedeelte Pastoor
Brouwersstraat in 3 weken gereed te hebben. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.
Bereikbaarheid
De Pastoor Brouwersstraat wordt tussen de Valkenburgerstraat en huisnummer 7 afgesloten voor autoverkeer.
Parkeergelegenheid dient in de nabije omgeving te worden gezocht. Woningen zijn te allen tijde te voet of per
fiets te bereiken.
Huisvuilcontainers
Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon uw huisvuil / container aan de weg zetten zoals u dat gewend bent.
BLM verzorgt het inzamelen en na lediging het weer terugzetten van de containers. Vermeld hierbij uw
huisnummer duidelijk zichtbaar op de afvalcontainer. U mag natuurlijk ook zelf uw huisvuilcontainers op de
verzamelplek buiten het werk zetten. Wij danken u voor uw medewerking.
Download de BLM Wegenbouw App en blijf op de hoogte BLM houdt u digitaal op de hoogte over de
voortgang van het werk. Download de gratis ‘BLM Wegenbouw App’ in de Appstore of Playstore en blijf op de
hoogte van voortgang en actualiteiten. De werkzaamheden zijn ook te volgen via
www.valkenburg.nl/wegwerkzaamheden
Met vriendelijke groet,
Christian Reuls
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c.reuls@blmwegenbouw.nl

