
 

 

Rioolrenovatie en herinrichting Hoogstraat 
Het riool in een gedeelte van de Hoogstraat is versleten en moet worden vervangen. Ook de 

asfaltverharding is van slechte kwaliteit en moet worden vernieuwd. De werkzaamheden 

starten binnenkort. Via bijgaande nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken. 
 
 

 
 
 
 

Afkoppelen regenwater 

Het regenwater van de straten en de woningen 

koppelen we af. De eigenaren en bewoners van 

de panden die hiervoor in aanmerking komen 

zijn eind oktober 2016 benaderd. We hebben 

gevraagd om middels een formulier aan te geven 

of u mee wilt werken aan het afkoppelen van het 

regenwater. Al meer dan 30 eigenaren hebben 

aangegeven dat ze het regenwater willen 

afkoppelen. Mocht u het formulier nog niet 

teruggestuurd hebben dan verzoeken wij u om 

alsnog te reageren. Als u niet weet wat u moet 

doen of als u vragen heeft over het afkoppelen 

van regenwater dan kunt u contact opnemen 

met de gemeente via 0493-671212 en vragen 

naar de heer Mertens of de heer Van de Kerkhof. 

 

 

Bomen 

3 bomen die nabij huisnummer 44 - 46 staan 

zijn van slechte kwaliteit. De bomen worden na 

de carnaval verwijderd.  

 

 

 

 

 

Informatieavond 

Aannemer Vissers Ploegmakers gaat begin april 

beginnen met de werkzaamheden in de 

Hoogstraat. Zoals in onze vorige nieuwsbrief is 

aangegeven wordt er in maart een 

informatiebijeenkomt gehouden waarin we een 

toelichting geven op de uitvoering van het werk. 

Deze informatieavond staat gepland op 

donderdag 16 maart om 19.30 uur. De avond 

wordt gehouden in de kantine van “De Schop”, 

bij de Tapgasten. U bent van harte welkom. 

Omdat niet iedereen zich voor de nieuwsbrief 

heeft aangemeld ontvangen de direct 

aanwonende via de post een uitnodiging. 

 

 

Verkeer 

Tijdens de werkzaamheden is de weg voor het 

doorgaande verkeer afgesloten. Verkeer wordt 

via de Emmastraat en Hemel omgeleid. 

 

Een gedeelte van het grasveldje aan de Strohuls 

wordt gedurende de werkzaamheden 

beschikbaar gesteld als tijdelijke parkeerplaats. 

U kunt op dat deel de auto op het gazon 

parkeren. Na afloop van het werk vervalt deze 

parkeermogelijkheid.  
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