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Betreft: Berlaar onderhoudswerken en overlagingswerken 2018 : Alflaar

21/11/18
Geachte Bewoner,
In opdracht van de gemeente Berlaar zijn er onderhoudswerken gepland in Alflaar.
Onze planning ziet er als volgt uit :
Vanaf 22 november tot en met 29 november voorbereidende werken :
•
•
•

Vernieuwen doorsteek riool aan huisnr 27
Aanpassingen aan de greppel ter hoogte van woningen nr 27-33
Uitbraak kassei ter hoogte van de Smidstraat , funderingen en boordstenen.

Gedurende deze werken is uw straat toegankelijk , soms langs 1 kant van de straat
Vrijdag 30 november : frezen van de asfaltverharding .
Maandag 3 december : plaatsen van een kleeflaag en een nieuwe toplaag asfalt.
Tijdens de freeswerken en de voorbereidende werken is uw straat toegankelijk voor plaatselijk verkeer, weliswaar
met hinder door de aanwezigheid van transport en machines in uw straat. Voor het doorgaand verkeer zal er een
omleiding voorzien worden.
Tijdens het asfalteren (3 dec) is uw straat niet toegankelijk met de wagen. Gelieve dan ook uw wagen tijdig buiten
de werkzone te plaatsen en te houden. Na voldoende afkoeling van deze toplaag, enkele uren , is uw straat dan
weer toegankelijk met de wagen. Wij starten vanaf 7.00 uur.
Wij stellen alles in het werk om de hinder zo beperkt mogelijk te houden en danken u alvast voor uw begrip.
Opgelet: Onze werken zijn in zekere maten weersafhankelijk zodat onze planning nog een weinig kan veranderen
Met vriendelijke groeten,
Bart Jacobs, Hoogmartens wegenbouw.
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