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Beste bewoner(s),
U woont in of in de omgeving van de Dreef. Op 2 juni is aannemingsbedrijf Lindeloof B.V. met
werkzaamheden in deze straat gestart. Door omstandigheden is de aannemer tijdelijk even gestopt.
In deze brief leest u hier meer over.
Waarom wordt er nu niet/minder gewerkt?
Tijdens de start van het werk werd duidelijk dat de situatie in de grond niet overeenkwam met
hetgeen vooraf te verwachten was. Het oude riool was jaren geleden aangebracht met behulp van
een houten wand welke in de grond is blijven zitten. Deze wand, die vooraf helaas niet bekend was,
zou verwijderd moeten worden om het riool te kunnen vervangen. Het verwijderen van deze houten
wand geeft risico’s voor de aanwezige kabels en leidingen in het trottoir. Met name de aanwezige
waterleiding bleek een te groot probleem. Het verleggen van deze, relatief nieuwe, waterleiding is
zeer kostbaar en bleek dus geen reële optie. De gemeente en de aannemer hebben de afgelopen
periode een andere werkwijze onderzocht en uitgewerkt.
Wat gaat er nu gebeuren?
Samen met de aannemer heeft de gemeente besloten om het riool van binnenuit te gaan versterken.
Dit wordt ook wel “relining van het riool” genoemd. Door het van binnenuit aanbrengen van een
“kous” tegen de buiswand wordt de nu aanwezige buis waterdicht en verstevigd. De levensduur van
de buis wordt op deze wijze aanzienlijk verlengd. Door de aangepaste werkmethode kan een
aanzienlijk deel van de te saneren grond verminderd worden.
Wat gaat dit voor de omwonenden betekenen?
Aan de weginrichting zelf gaat uiteraard niets veranderen. De fasering van de werkzaamheden moet
wel aangepast worden en de aannemer informeert tijdig persoonlijk de bewoners, welke hiervan
mogelijk hinder gaan ondervinden. Omdat nu aanzienlijk minder grondwerk hoeft te worden gedaan
is de overlast aan de andere kant juist beperkter.
De komende periode wordt er op diverse locaties gewerkt aan het vervangen van de huis- en
kolkaansluitingen. Dit ter voorbereiding op de eerdergenoemde reliningswerkzaamheden. Uiteraard
worden de bewoners van deze woningen hierover tijdig geïnformeerd.
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Er wordt, over een aanzienlijk deel van de straat, een tijdelijke puinbaan gerealiseerd omdat het
nodig is dat de huidige wegverharding verwijderd wordt. De lengte van dit deel is afhankelijk van de
voortgang.
Tijdens de bouwvak, zaterdag 25 juli t/m zondag 16 augustus, wordt er niet gewerkt en dit was ook al
zo voorzien. De aannemer beoordeelt de tijdelijke situatie (puinbaan) uiteraard regelmatig en
verbetert deze indien nodig. We verwachten dat de werkzaamheden slechts zeer beperkt uit zullen
gaan lopen en nu tot medio oktober gaan duren. Uw woning blijft natuurlijk gewoon bereikbaar. De
weg blijft afgesloten voor doorgaand verkeer richting de Markt.
Heeft u nog vragen?
We gaan ervan uit dat wij u een helder beeld hebben gegeven van wat er de komende tijd bij u in de
buurt of straat gaat gebeuren. De aannemer en wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk
te beperken. Heeft u vragen over de uitvoering van het werk? Neemt u dan contact op met de heer
G. van der Made via telefoonnummer (076) 5024409. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief,
neemt u dan contact op met de heer J. Lazeroms via telefoonnummer
(076) 5024369. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@etten-leur.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

A. van Heeren
Teamleider, afdeling Beheer en Realisatie

