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Werkzaamheden in de Weverstraat starten weer 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. In september hebben wij u geïnformeerd over de 
tegenslagen bij de werkzaamheden. Sindsdien hebben wij gezocht naar mogelijkheden om de 
werkzaamheden vlot door te zetten. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 

 

 
Wat hebben we in de afgelopen periode 
gedaan? 
 
In de afgelopen weken hebben wij gezocht naar 
mogelijkheden om het diepliggende vuilwaterriool 
te vervangen. Uiteindelijk kwamen wij daarbij tot de 
conclusie dat de vervanging van het riool erg 
gecompliceerd en kostbaar gaat worden. Het was 
wenselijk te zoeken naar andere oplossingen. De 
keuze is gemaakt om het huidige vuilwaterriool te 
handhaven en van binnenuit te repareren. 
 
Op dit moment ligt op één locatie in de Weverstraat 
het riool nog open. Hier moet de rioolverbinding 
worden hersteld. Wij willen dit zo snel mogelijk 
oppakken. 
 
Planning verbinden riool 
 
Deze week wordt de bronnering geplaatst. Dat is 
een pomp die het grondwaterpeil tijdelijk verlaagt. 
Dit moet het mogelijk maken om de rioolverbinding 
te herstellen. We verbinden dan het oude en het 
nieuwe riool met elkaar. We zijn daarmee bezig 
van maandag 9 oktober tot woensdag 11 oktober 
2017.  
 
We gaan er vanuit dat wij door de maatregelen die 
nu zijn genomen bovenstaande planning kunnen 
halen.  

Planning van het vervolg 
 
Het gevolg van de vertragingen is dat de 
oorspronkelijke planning van de werkzaamheden 
uitloopt. Wij willen na 11 oktober verder gaan met 
het leggen van het regenwaterriool en het 
vervangen van de rioolaansluitingen naar de 
percelen. Dit in combinatie met het weer opbouwen 
van de bovenconstructie. Wij zijn met de aannemer 
in gesprek over de exacte planning. U krijgt 
hierover zo snel mogelijk meer informatie. 
 
Heeft u vragen?  
 
Wanneer u naar aanleiding van deze informatie 
nog vragen hebt kunt u contact opnemen met onze 
medewerkers:  
 

 Voor vragen met betrekking tot de herinrichting 
van de Weverstraat kunt u contact opnemen 
met Alexander Holland, holland@avri.nl (03 45 
75 66 04  

 

 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)

 
 
 


