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Werkzaamheden aan de Weverstraat: planning voor de afronding van het werk 

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 van eind januari hebben wij u 
geïnformeerd over het verwachte verdere verloop na een reeks tegenslagen.  

In deze nieuwsbrief leest u hoe en wanneer wij de werkzaamheden willen afronden.  

 

 
Tot nu toe 
 
Eind januari, toen u onze vorige nieuwsbrief kreeg, 
lagen de werkzaamheden stil vanwege hoge 
grondwaterstanden. Dit heeft zich doorgezet in 
februari gevolgd door een periode van vorst. Half 
maart hebben we de werkzaamheden weer op 
kunnen pakken waarbij de aannemer zich nu richt 
op het voorbereiden van het straatwerk. 
 
Wat moet er nog gebeuren?  
 
De volgende werkzaamheden moeten nog worden 
uitgevoerd op het gedeelte tussen de Dreef en de 
huisartsenpost: 
 
- plaatsen van de kolken; 

 
- werkzaamheden aan trottoirs en 

parkeerplaatsen en de aanleg van goten; 
 

- aanleggen van de verharding voor de rijbaan; 
 

- de verharding op het kruispunt met de Dreef en 
op het kruispunt met de Kapelstraat afronden;  
 

- de aanleg van de laatste riolering op het 
kruispunt Weverstraat - Dreef (vanaf de 
huisartsenpost). 

Planning  
 
Samen met de aannemer hebben we de volgende 
planning opgesteld voor de afronding van de 
werkzaamheden: 
  
- plaatsen kolken, aanleg trottoirs en 

parkeerplaatsen en tot slot de aanleg van 
bestrating in de Weverstraat tot aan de 
huisartsenpraktijk 
Planning: gereed 2

e
 week van mei 

 
- daarop volgend de aanpak van de kruising 

Weverstraat / Kapelstraat  
Planning: gereed 1

 e
  week van juni 

 
Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, 
plannen we de riolerings- en bestratings-
werkzaamheden in de Weverstraat tussen de 
huisartsenpost en de Dreef.   
 
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).  

 


