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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. Het grootste deel van de werkzaamheden is gereed. In 
deze nieuwsbrief leest u hoe wij de werkzaamheden bij de aansluiting van de Weverstraat op de Dreef willen 
afronden.  

 

 
Stand van zaken en resterende werkzaamheden 
 
Na de nodige tegenslagen hebben we in mei de 
werkzaamheden in de Weverstraat afgerond. Wat nog 
resteert is de aanleg van een deel van de riolering en 
daarna de afwerking van het straatwerk tussen de inrit 
van de huisartsenpost en de kruising met de Dreef. 
 
 
Wat moet er nog gebeuren?  
 
De volgende werkzaamheden moeten nog worden 
uitgevoerd op het gedeelte tussen de Dreef en de 
huisartsenpost: 
 
- de aanleg van het laatste deel van de 

regenwaterriolering tot op de Dreef (ca. 25 
meter). 

- plaatsen van kolken, aanleg van trottoirs en 
parkeerplaatsen en tot slot de aanleg van 
bestrating in de Weverstraat en op het kruispunt 
met de Dreef. 

- afwerken en opruimen van de laatste onderdelen 
binnen de Weverstraat. 

- aanleg beplanting (dit gebeurt aan het einde van 
dit jaar in het plantseizoen). 

Planning  
 
De werkzaamheden starten op woensdag 4 juli 2018 
en lopen door tot vrijdag 27 juli 2018. Het streven is 
om dan de werkzaamheden af te ronden. 
 
 
Afsluiting en omleidingsroutes 
 
Tijdens de werkzaamheden wordt het kruispunt 
Weverstraat-Dreef afgesloten voor alle verkeer. De 
Weverstraat is dan afgesloten vanaf de ingang naar 
de huisartsenpost tot aan het kruispunt.  
 
Tijdens deze periode zijn de percelen in de 
Weverstraat alleen bereikbaar vanaf de Kapelstraat. 
Verkeer over de Dreef zal worden omgeleid via 
omleidingsroutes. 
 
 
Heeft u vragen?  
 
Wanneer u naar aanleiding van deze informatie nog 
vragen heeft kunt u contact opnemen met Avri  
via e-mail info@avri.nl  
of via telefoonnummer 0345 58 53 53.  
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