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De rioolverbinding is hersteld en de werkzaamheden krijgen een vervolg 

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 onze laatste nieuwsbrief begin oktober hebben wij u geïnformeerd over de 
plannen om het oude en het nieuwe riool met elkaar te verbinden. In deze nieuwsbrief leest u hoe het project verder 
wordt aangepakt. 

 

 

Wat hebben we in de afgelopen periode 
gedaan? 
 
In week 41 hebben wij de verbinding tussen het oude 
en het nieuwe riool hersteld. Dit is goed verlopen. 
Zoals we eerder lieten weten hebben wij de keuze 
gemaakt om het oude riool te laten liggen en te zijner 
tijd van binnenuit te herstellen. In combinatie daarmee 
zullen wij een ondiep vuilwaterriool leggen dat een 
verbinding krijgt met het bestaande riool. Hierover 
hebben wij uitvoeringsafspraken gemaakt met de 
aannemer Harteman. Ook zijn planningsafspraken 
gemaakt over het vervolg.   
 

Vervolg… 
 
De firma Harteman heeft de werkzaamheden weer 
opgepakt. Bij de nieuwe aanpak leggen zij alleen een 
ondiep regenwater- en vuilwaterriool. Hiervoor hoeven 
zij niet diep te graven. Daarom verwachten zij dat 
bronnering (afpompen van grondwater) maar een 
enkele keer nodig is. 
 

 

De planning voor de komende weken 
 
 Periode tot eind november: aanleg riool en dit 

aansluiten op regenwater- en vuilwater-
huisaansluitingen; 

 Na het leggen van het riool: afwerken van de rijbaan 
met een puinlaag zodat deze berijdbaar is; 

 Half november: starten met het aanbrengen van de 
verhardingen in de trottoirs en parkeerstroken; 

 Begin december: starten met het aanbrengen van 
de verharding in de rijbaan. 

 
Op basis van bovenstaande planning willen wij voor 
de kerstvakantie de werkzaamheden afronden. 
Uiteraard zijn wij voor de planning afhankelijk van 
weersomstandigheden en andere onvoorziene 
omstandigheden. 
 

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

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

 

 

 


