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De werkzaamheden aan 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. In onze laatste nieuwsbrief eind oktober hebben wij u 
geïnformeerd over hoe wij na diverse tegenslagen de werkzaamheden weer op wilden pakken en afronden. In 
deze nieuwsbrief leest u over de voortgang van het project en de laatste planning die wat uitloopt naar 2018. 

 

 
Wat hebben we in de afgelopen periode 
gedaan? 
 
In de afgelopen twee maanden hebben wij in de 
Weverstraat, vanaf de Kapelstraat gezien, de 
nieuwe riolering aangelegd tot kort voor de 
aansluiting met de Dreef. De werkzaamheden 
liepen tot voor kort redelijk voorspoedig. In de 
afgelopen weken zat het echter tegen door de 
winterse weersomstandigheden. Vorige week 
hebben de meeste werkzaamheden stilgelegen 
door het weer. De aannemer heeft hierdoor niet de 
geplande productie kunnen behalen met als gevolg 
dat we nu achterlopen op de planning. Het zal 
daarom niet lukken om de werkzaamheden voor de 
kerstvakantie af te ronden en dat vinden wij erg 
vervelend.  
 
 
Planning 
 
In de afgelopen week hebben wij samen met de 
aannemer gekeken naar de planning met de 
insteek om de werkzaamheden zo snel mogelijk af 
te ronden. Daarbij gaan wij er vanuit dat de 
weersomstandigheden deze week werkbaar zijn.  
 
De werkzaamheden staan nu als volgt ingepland: 

 de aanleg van de laatste riolering op het 
kruispunt Weverstraat - Dreef wordt 
doorgeschoven naar januari 2018; 

 doordat deze werkzaamheden doorschuiven 
krijgen wij de mogelijkheid om in deze week (tot 
aan de kerstvakantie) te werken aan de 
verharding van de rijbaan. We zullen dan 
beginnen bij de aansluiting van de Weverstraat 
op de Kapelstraat; 

 de werkzaamheden aan de trottoirs en 
parkeerplaatsen lopen deze week door; 

 in januari 2018 leggen we het restant van de 
verharding voor de rijbaan en de overige 
verhardingen aan; 

 als deze verhardingen klaar zijn leggen we het 
laatste deel van de riolering aan op het kruispunt 
met de Dreef; 

 de verharding op het kruispunt met de Dreef en 
op het kruispunt met de Kapelstraat wordt 
definitief gemaakt.  
 

Uiteraard zijn wij ook nu afhankelijk van de 
weersomstandigheden en onvoorziene 
omstandigheden. 
 
 
Heeft u vragen?  
 
Wanneer u naar aanleiding van deze informatie 
nog vragen hebt kunt u contact opnemen met onze 
medewerker Alexander Holland, holland@avri.nl 
(0345 75 66 04).  

 

 


