Aan de bewoners van de Valkenburgerstraat en omliggende straten
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Betreft: Reconstructie Valkenburgerstraat: Fase H, parkeerplaats sporthal
Geachte heer / mevrouw,
Op donderdag 26 maart start BLM met een gedeelte van de werkzaamheden aan fase H van de reconstructie
Valkenburgerstraat. Gestart wordt met de parkeerplaats aan de voorzijde van de sporthal. Omdat uw woning aan
fase H is gelegen, informeren wij u met deze bewonersbrief over de start van deze werkzaamheden.
Start van de werkzaamheden Aanvankelijk waren de werkzaamheden aan het parkeerterrein gepland in de
periode van zomervakantie. In deze tijd van het jaar, zou de hinder het kleinst zijn. BLM zoekt op dit moment naar
een manier om haar medewerkers zo efficiënt mogelijk in te zetten, zonder daarbij extra overlast te genereren.
Op dit moment is de sporthal gesloten en wordt de basisschool en kinderopvang slechts zeer beperkt bezocht.
Om deze reden kiezen we ervoor om al een gedeelte van fase H te vernieuwen. Het betreft de parkeerplaats voor
de sporthal. Het gedeelte Valkenburgerstraat wordt vooralsnog niet vernieuwd. Hierover worden aanwonenden
voor aanvang opnieuw geïnformeerd.
Doorlooptijd
De parkeerplaats aan de voorzijde van de sporthal wordt opgebroken en opnieuw aangelegd. BLM spant zich
maximaal in om de parkeerplaats in 4 weken gereed te hebben. Uiteraard zijn we hierbij wel afhankelijk van
weer- en ondergrondse omstandigheden en de gezondheid van onze medewerkers.
Bereikbaarheid De Valkenburgerstraat wordt bij fase H niet afgesloten voor autoverkeer. Omdat het enkel het
parkeerterrein voor de sporthal betreft, kunnen aanwonenden op normale wijze met de auto hun woning bereiken.
Let op! Er dient naast de weg wél voldoende vrije ruimte te zijn voor passerend bouwverkeer.
Afstemming in de bouwkeet van BLM Aan de achterzijde van de kerk heeft BLM een ketenpark geplaatst voor
de duur van het project. Vanaf deze centrale locatie wordt het werk aangestuurd. Wij nodigen iedereen met
vragen of opmerkingen uit om af te spreken in onze keet. Indien u hier gebruik van wil maken, neem dan contact
op met Christian Reuls van BLM Wegenbouw. Wij staan u graag persoonlijk te woord.
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
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