
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rioolwerkzaamheden in de Burgemeester Wijnenstraat (foto: SIRIS) 

 

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 dit voorjaar. Via bijgaande nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken. 
 
 

 
 
 
 

Woninginspectie 

Tijdens de rioolrenovatiewerkzaamheden worden 

er diepe sleuven gegraven. De grond wordt bij 

het vullen van de rioolsleuven aangetrild. Het 

trillen van de grond dringt door tot in de 

nabijgelegen woningen. Een goed gebouwd en 

gefundeerd huis kan deze trillingen probleemloos 

doorstaan. Omdat er in de straat enkele 

rioolsleuven dichtbij al wat oudere woningen 

liggen, hebben we besloten om de panden vooraf 

te inspecteren op onder andere bestaande 

scheuren en mankementen. Aan de hand van de 

resultaten kan de uitvoeringswijze worden 

bijgesteld. Tevens kunnen we hiermee aantonen 

of de panden na afloop van het werk meer 

schades hebben opgelopen. Bouwbegeleiding 

Van den Heuvel voert de opnames voor ons uit. 

Hiervoor moet men in uw pand zijn. Tevens zal 

men enkele foto’s van uw pand maken. 

Vervolgens wordt er een rapportage opgesteld 

met de bevindingen. U krijgt zelf ook een 

exemplaar van deze rapportage.  

De bouwadviseur maakt zelf een afspraak met u 

om de inspectie te kunnen uitvoeren. We kunnen 

u niet verplichten hier medewerking aan te 

verlenen. De inspecties worden gedaan om 

discussies met betrekking tot mogelijke schades 

tijdens de werkzaamheden te voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering werkzaamheden 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden in de 

Hoogstraat heeft een aanbesteding 

plaatsgevonden. De aannemer gaat het werk 

voorbereiden voor de uitvoering. In de maand 

maart organiseren we een bijeenkomst waarbij 

we u nadere informatie geven over de 

uitvoeringswijze en fasering van het werk. 

 

Nutsbedrijven 

Zowel Brabantwater als Endinet (gasbedrijf) 

gaan  voorafgaand aan onze werkzaamheden 

hun hoofdleiding in de Hoogstraat renoveren. De 

nutsbedrijven starten hier in februari mee. Het 

kan zijn dat u vanwege de werkzaamheden 

tijdelijk geen water of gas heeft. Mocht dat zo 

zijn dan krijgt u van de nutsbedrijven een 

bericht. 
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