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Werkzaamheden aan verlichting en straatwerk in de Vrouwestraat 

Avri gaat, in samenwerking met een aannemer, deze week verder met de werkzaamheden aan het straatwerk in de 
Vrouwestraat.  

In deze Nieuwsbrief leest u wat wij gaan doen en wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden.  

 

 

Wat is er al gebeurd? 
 
De gemeente heeft Avri in september opdracht 
gegeven om de openbare ruimte in de Vrouwestraat 
voortaan te beheren. Dat betekent dat Avri vanaf nu 
het openbaar groen verzorgt, de verlichting en 
riolering onderhoudt en zorgt dat de bestrating in orde 
is.  
 
Eerder heeft Avri al achterstallig onderhoud 
uitgevoerd aan het openbaar groen. Vanaf nu zullen 
wij ook het regulier onderhoud blijven uitvoeren.  
 
In november hebben we aan de straatverlichting 
gewerkt. Het straatwerk konden we toen maar voor 
een deel uitvoeren omdat we niet de juiste stenen 
geleverd konden krijgen.  
 

Wat gaan we doen? 
 
Inmiddels zijn de stenen op bestelling gemaakt en  
geleverd en starten we de werkzaamheden vanaf 
dinsdag 23 januari opnieuw op: 
 

 Straatwerk: aan de achterzijde van het plan 
worden de 4 aaneengesloten parkeervakken 
ongeveer 1,20 m opgeschoven richting de 
Molenstraat. Daarbij komt één parkeervak te 
vervallen zodat de bestaande uitrit weer bruikbaar 
is. Hiervoor komt een andere parkeerplaats in de 
buurt in de plaats, waar dat zal zijn is nog niet 
bekend.  
 

 Verder doen voeren we nog enkele afrondende 
werkzaamheden uit.  
 

Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal de 
openbare ruimte digitaal worden ingemeten. Deze 
inmeting is nodig om de openbare ruimte goed te 
beheren. 
 
Als alles goed gaat kunnen we de werkzaamheden 
deze week afronden.  
 

Wie voert de werkzaamheden uit? 
 
Aannemer Van Gelder neemt de werkzaamheden aan 
de straatverlichting op zich. Avri verzorgt het 
straatwerk.  

 
Hoe zit het met de bereikbaarheid? 
 
U zult niet veel overlast hebben van de 
werkzaamheden, uw woning blijft bereikbaar. Het is 
mogelijk dat parkeren of met de auto bij uw woning 
komen enkele dagen lastig is. 

 
Hoe kunt u ons helpen? 
 
Wij vragen u om tijdens de werkzaamheden buiten de 
openbare ruimte van de Vrouwestraat te parkeren. 
 

Heeft u vragen?  
 
Wanneer u naar aanleiding deze informatie nog 
vragen hebt kunt u contact opnemen met onze 
medewerker, toezichthouder Piet van der Meijden, 
pvdmeijden@avri.nl, tel. 06-54 92 29 75.  
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