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Start uitvoering vervanging Ceintuurbaanbrug en rioolzinker

Geachte heer/mevrouw
De Gemeente Meppel begint binnenkort met de vervanging van de
Ceintuurbaanbrug en rioolzinker. Tijdens de inloopavond op 24 februari 2020
hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden. Door de
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het niet mogelijk om
voor aanvang van het werk een tweede informatieavond te organiseren.
Met deze brief willen wij u informeren over de start van de werkzaamheden en
waar u informatie kunt krijgen. Tevens willen wij met deze brief vragen
beantwoorden die zijn gesteld op de inloopavond van 24 februari 2020
Start werkzaamheden
De aannemer van Spijker Infrabouw bv begint woensdag 15 april 2020 met
werkzaamheden bij de Ceintuurbaanbrug.
Er wordt in principe gewerkt van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur.
Er is aandacht voor de uitzonderlijke situatie dat tot 28 april 2020 of nog langer
duurt, veel mensen thuis zullen zijn en overlast kunnen ervaren. De aannemer
zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden.
Voor informatie over de uitvoering kunt u terecht bij
- de uitvoerder van de aannemer, de heer S. Pothoven,
telefoon 06-1549 2540
- de opzichter van de gemeente, de heer M. Grit, telefoon 14 0522
Terugkoppeling inloopavond 24 februari 2020
De inloopavond van 24 februari jl. is goed bezocht. Er zijn vragen gesteld over
bereikbaarheid, werkzaamheden en omgeving. Omdat een persoonlijke
toelichting in een vervolgbijeenkomst niet mogelijk is, vindt u in deze brief
aanvullende informatie met betrekking tot de meest gestelde vragen.
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Bereikbaarheid
Bewoners hebben aangegeven zorgen te hebben over de bereikbaarheid van
woningen. Alle woningen blijven, gedurende de werkzaamheden bereikbaar.
Op www.meppel.nl vindt u omleidingsroutes. Vanaf circa 15 april 2020 vindt u op
www.meppel.nl ook een overzichtskaart met de plaats van de bouwkeet, opslag
van materieel en de parkeerplaatsen voor medewerkers van Spijker Infrabouw.
Het gebied wordt rondom afgesloten met bouwhekken. Een aantal doorlopende
wandel routes worden ook onderbroken.
Parkeren
Het kan voorkomen dat u door de werkzaamheden tijdelijk geen gebruik kunt
maken van uw eigen parkeerplek. Aan het loket in het stadhuis kunt u een
tijdelijke ontheffing krijgen om in uw buurt te parkeren.
Voor het aanvragen van een parkeerontheffing heeft u een identiteitsbewijs en
het kentekenbewijs met de tenaamstelling van de auto nodig.
Vooropnames bouwwerken
Er zijn inmiddels bouwkundige vooropnames uitgevoerd of gepland bij woningen
en andere gebouwen dichtbij de brug. Tijdens het aanbrengen van de
damwanden vindt trilling-monitoring plaats. De grondwaterstanden worden
dagelijks gecontroleerd.
Er is onderzoek gedaan/verricht naar de invloed van trillingen die vrijkomen
tijdens de werkzaamheden. De bodemopbouw, de funderingen van de bestaande
bebouwing en de grondwaterstanden zijn meegenomen in dit onderzoek. Op
basis van uitkomst van het onderzoek wordt nu een plan van aanpak opgesteld.
Voortdurend toezicht
De locatie van meetapparatuur tijdens het bouw proces wordt ook op basis van
de onderzoeksgegevens bepaald. Het kan zijn dat er nog extra bouwkundige
vooropnames worden uitgevoerd. Voor de gemeente staat voorop om voor het
begin van de bouwactiviteiten de situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Het is niet te voorkomen dat u, zoals ook bij andere rioolwerkzaamheden,
trillingen gaat vernemen. De impact van deze trillingen wordt maximaal beperkt.
Als de grondwaterstand te veel zakt, of als de trilling te zwaar is, worden de
activiteiten gestopt en wordt het uitvoeringsplan bijgesteld.
Werkzaamheden nutsbedrijven
Voor de vervanging van de brug zullen ook nutsbedrijven werkzaamheden in het
gebied verrichten. Op dit ogenblik is nog niet bekend wanneer precies dit gaat
gebeuren. U ontvangt daarover nog een bericht.
Omgevingszorg
Bomen en struiken zijn nu al voor het broedseizoen verwijderd. De nieuwe brug
krijgt kunstnesten voor boerenzwaluwen en een passagerichel voor kleine dieren.
Er worden geen archeologische vondsten verwacht. Onder meer bij de bouw van
de oude brug en het aanbrengen van riolering is het gebied geroerd geweest.

De landhoofden van de voormalige trambrug zijn van historische waarde. Zij
worden met zorg hersteld en geschikt gemaakt voor de wandelbrug.
Overige vragen
Heeft u nu nog andere vragen? Neemt u dan gerust contact op met de
projectleider, de heer H.A. van der Weide. Hij is te bereiken via telefoon 14 0522
of e-mail postbus@meppel.nl ter attentie van de heer H.A. van der Weide.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

J.B. Stahl
teamleider Openbare Ruimte Binnen
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