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Werkzaamheden aan riool en weg in de Weverstraat lopen vertraging op 

Avri heeft van de gemeente Neerijnen opdracht gekregen om in de Weverstraat en directe omgeving het riool aan te 
passen van een gemengd riool naar een riool dat vuilwater en regenwater gescheiden afvoert. Dit in combinatie met 
het herinrichten van de Weverstraat. De werkzaamheden waren gepland voor de periode augustus tot oktober. De 
werkzaamheden lopen op dit moment achter op de planning. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 

 

 

Wat hebben we al gedaan? 
 
Voor de bouwvakvakantie is begonnen met de 
werkzaamheden. Er is een regenwaterriool aangelegd 
in de Kapelstraat.  
Na de bouwvak-vakantie is aannemersbedrijf 
Harteman in de Weverstraat begonnen met het 
vervangen van de riolering in combinatie met de 
invulling van de nieuwe weginrichting.  
 
De aannemer is na de bouwvakvakantie ook gestart 
met het vervangen van het riool in de Weverstraat, bij 
de kruising met de Kapelstraat. Ze verwijderen eerst 
het oude riool. Daarna wordt de nieuwe riolering, 
bestaand uit een regenwater- en vuilwaterriool, 
gelegd. Tot slot bouwt de aannemer de nieuwe 
wegconstructie op. Er wordt gewerkt vanaf de 
Kapelstraat richting Dreef.  
 

Tegenslagen bij de werkzaamheden 
 
Bij de werkzaamheden hebben we de nodige 
tegenslagen gehad. Hierdoor lopen we achter op 
onze planning.  
 
We kwamen de volgende problemen tegen: 
 

 Grondwerk: We hadden rekening gehouden met 
asfaltverontreinigingen in de ondergrond. We 
moesten grotere hoeveelheden verwijderen dan 
we van tevoren hadden verwacht.   
 

 Kabels en leidingen: We kwamen kabels en 
leidingen van nutsbedrijven tegen die niet bekend 
waren. Dit leverde vertraging op. 

 

 Grondwater: De laatste tegenslag die we hebben 
gehad bestaat uit opborrelend grondwater. We 
moesten extra maatregelen nemen om dit water 
af te voeren. 

 
We hebben maatregelen genomen om de 
verschillende problemen op te lossen. Tot nu toe 
hebben we echter de problemen met het grondwater 
niet helemaal op kunnen lossen. We hopen op korte 
termijn weer voortgang te boeken bij het leggen van 
het nieuwe riool. 
 

Planning 
 
Het gevolg van deze vertragingen is dat de planning 
van de werkzaamheden uitloopt. De verwachting is nu 
dat de aannemer in ieder geval tot november 2017 
nodig heeft om de werkzaamheden af te ronden. Wij 
vinden dit erg vervelend maar hopen daarbij op uw 
begrip. 
 

Heeft u vragen?  
 
Wanneer u naar aanleiding deze informatie nog 
vragen hebt kunt u contact opnemen met een van 
onze medewerkers:  
 

 Voor vragen die een relatie hebben met de 
rioolaansluiting bij uw perceel kunt u contact 
opnemen met Jan Schalkwijk, 
regenwater@avri.nl (06 - 48 36 80 08).  
 

 Voor vragen met betrekking tot de herinrichting 
van de Weverstraat kunt u contact opnemen met 
Alexander Holland, holland@avri.nl  
(0345 - 75 66 04). 
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