Almelo, 30 mei 2018
Aan de bewoners en ondernemers in de Nieuwstraat
Belangrijke informatie over de komende werkzaamheden
We zijn op weg naar een nieuwe Nieuwstraat. In deze brief leest u wat er in de komende tijd gebeurt.
Aannemer Roelofs gaat in opdracht van de gemeente de riolering vervangen en de straat opnieuw
inrichten. Met nieuwe verharding, nieuwe groenvoorzieningen en nieuw straatmeubilair zoals lichtmasten
en verkeersborden. Roelofs voert het werk in nauw overleg met wegbeheerders, politie, ambulance,
brandweer en vuilophaaldiensten uit. Dit vanwege de veiligheid en om overlast te beperken. Ook de
inbreng van bewoners en ondernemers wordt zo veel mogelijk meegenomen.
Op woensdagavond 6 juni is er een inloop in de Hagedoornschool aan de Wilgenstraat. Tussen
18.30 en 20.30 uur kunt u informatie krijgen over het project. Daarbij zijn onder andere de
aannemer, de firma Hanselman en de gemeente aanwezig. U hoort onder andere:
• Wanneer de aannemer bij uw huis aan de slag gaat (zie ook de achterzijde van deze brief);
• Wat er gebeurt om overlast te beperken en waar u terecht kunt met klachten en tips;
• Hoe u door te helpen bij de uitvoering geld kunt verdienen voor leuke dingen in uw straat;
• Hoe de firma Hanselman woninginspecties doet om eventuele schades soepel af te handelen. U
kunt direct een afspraak maken voor een inspectie.
Cogas en KPN beginnen al
In de buurt van Albert Heijn zijn Cogas en KPN al aan het werk. Ze gaan kabels en leidingen vervangen.
KPN legt een hoogwaardige kabel aan, zodat u ook in de toekomst ongestoord kunt internetten en
televisie kijken. Cogas zorgt voor een leiding die geschikt is voor de levering van duurzame gassen, zoals
biogas. De bedrijven besloten tot de vervanging nadat Roelofs van de gemeente opdracht kreeg. Daardoor
zal Roelofs ongeveer 4 weken later starten en is de nieuwe Nieuwstraat in januari 2019 klaar. Rond de
voor ondernemers belangrijke feestdagen zijn de straten vrij toegankelijk.
Inspectie van uw huis of gebouw
De aannemer doet er alles aan om overlast te beperken. Toch kan er schade ontstaan. Die zal de
gemeente aan u vergoeden. Om dat soepel te kunnen doen, gaat de Hanselmangroep alle gebouwen
inspecteren en aan de binnen- en buitenkant fotograferen. We adviseren u daaraan mee te werken, want
zo kunt u eventueel aantonen dat schade door de werkzaamheden is ontstaan. Ook huurwoningen krijgen
een inspectie, Beter Wonen en Sint Joseph vragen om uw medewerking. De inspectie is voor u gratis.
Hanselman stuurt u nog een brief met meer informatie en instructies over het maken van een afspraak.
Dat kan ook tijdens de inloopavond op 6 juni.
Graag tot ziens
We hopen u op 6 juni tijdens de inloopbijeenkomst te zien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Kevin Boonk (omgevingsmanager Roelofs), k.boonk@roelofsgroep.nl of Ruben de Jong (gemeente
Almelo), r.dejong@almelo.nl, telefoon (0546) 54 11 11.

Zie ook www.nieuwstraatkwartier.nl – facebook: nieuwstraatkwartier

