PERSBERICHT, 14 mei 2018
Feestelijke start van de werkzaamheden op 30 mei
Nieuwe riolering en fraaie indeling voor de Nieuwstraat
De gemeente Almelo heeft aannemer Roelofs Wegenbouw uit Den Ham opdracht gegeven om de
Nieuwstraat te vernieuwen. Het bedrijf gaat de riolering vervangen en de straat opnieuw indelen.
Bewoners en ondernemers hadden een stem in het ontwerp en zaten aan tafel bij het beoordelen van de
door vier aannemers tijdens de aanbesteding ingediende uitvoeringsplannen.
De Nieuwstraat ligt in het hart van het Nieuwstraatkwartier. In de wijk wordt de komende jaren een
gebiedsprogramma uitgevoerd. Gemeente, bewoners, ondernemers en diverse instanties vergroten met
diverse activiteiten de aantrekkelijkheid van de wijk. De ‘nieuwe Nieuwstraat’ is een van die projecten.
Samenwerking
In het gebiedsprogramma staat de samenwerking centraal. Daarom was het logisch dat bewoners en
ondernemers meedachten over met het ontwerp. Zo kozen ze de vorm en kleur van de tegels en klinkers.
Ook het soort beplanting en het type armaturen voor de led-straatverlichting is hun keuze. Bewoners
kregen het ook voor elkaar om de maximumsnelheid naar 30 km/uur te verlagen. Ze verspreidden de flyer
over de plannen en lichtten die waar nodig toe.
Aanbesteding
De gemeente besteedde de uitvoering van de werkzaamheden aan en vier bedrijven dienden een offerte
in. Bij de beoordeling werd uiteraard naar de technische vaardigheden en ervaring gekeken, maar ook naar
sociale kanten. Hoe houdt het bedrijf omwonenden op de hoogte, hoe beperkt het de hinder en bevordert
het de veiligheid, op welke manier behandelt het klachten en welke ruimte hebben bewoners om een deel
van de werkzaamheden uit te voeren en zo geld te verdienen voor de wijk. Bij deze aspecten telde het
oordeel van bewoners, ondernemers en niet-technische ambtenaren net zo zwaar als dat van de technisch
specialisten.
Schop in de grond
De wijk is blij dat de straat wordt aangepakt en viert de start van de werkzaamheden op woensdagavond
30 mei vanaf 17.00 uur bij Molen de Hoop. Bewoners bakken pannenkoeken en er zijn activiteiten voor
kinderen. De burgemeester komt langs met felicitaties en samen met bewoners doet hij de officiële aftrap
van de werkzaamheden. Ondernemers geven de middag een speciaal tintje. Uiteraard kan iedereen tijdens
de bijeenkomst z’n vragen over de nieuwe Nieuwstraat kwijt.

Niet voor publicatie:
U bent van harte welkom om de activiteiten bij te wonen. Deze starten om 17.00 uur met
kinderactiviteiten. De officiële start van de werkzaamheden is rond 18.45 uur. De activiteiten zijn bij
Korenmolen de Hoop, Nieuwstraat 71a, 7605 AB Almelo
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien van Rijswijk-Hendriks, programmamanager
Nieuwstraatkwartier, e-mail: e.vanrijswijk@almelo.nl, telefoon: 06 48 980 601.

