Algemene informatie aanleg drainage fase 1:
Lindestraat en Populierstraat
Informatie avond dinsdag 1 maart 2016
Wat gaat er gebeuren?
• In de Lindestraat, Populierstraat, Josinkmorsplein, Beukstraat,
Esdoornstraat en Kastanjestraat (ten zuiden van de Elferinksweg)
wordt drainage aangelegd, net als in de Plataanstraat afgelopen jaar al
is gebeurd.
Hoe werkt de drainage?
• De drainage zorgt ervoor dat de grondwaterstand verlaagd wordt. Ook
worden de kolken op de drain aangesloten. Zodra de Stadsbeek
aangelegd is, kan de drainage daar op aangesloten worden. Tot die tijd
wordt de drainage tijdelijk aangesloten op het riool.
Gaat er iets veranderen aan de inrichting van de straat?
• Aan de inrichting van de straten verandert niets. We gaan uitsluitend
drainage aanleggen en proberen zoveel mogelijk van de bestrating te
handhaven. De rijbaan moet wel worden opgebroken om de drainage
aan te kunnen leggen. Daarna wordt alles weer aangebracht zoals het
was.
Wanneer gaat het project in uitvoering?
• Aannemer Abbink start op 21 maart met de werkzaamheden aan de
Lindestraat. Vitens grijpt deze werkzaamheden aan om in de
Lindestraat en Populierstraat water huisaansluitingen en een deel van
de hoofdwaterleiding te vervangen. Aannemer Bam start hiermee op
14 maart. De werkzaamheden worden naar verwachting op 8 juni
afgerond.
Kan ik nog steeds bij mijn woning komen?
• Het werk wordt gefaseerd aangepakt. In de eerste fase wordt de
Lindestraat (van de BW ter Kuilestraat tot de Plataanstraat) en de
Populierstraat aangepakt. Deze fase wordt opgeknipt in 3 deelfases:
1. Lindestraat tot aan de Populierstraat: 21 maart t/m 15 april
2. Lindestraat van Populierstraat tot aan de Plataanstraat: 11 april t/m
19 mei
3. Populierstraat: 2 mei t/m 8 juni
Tijdens de werkzaamheden in 1 van deze deelfases, kunt u uitsluitend
via de trottoirs uw woning bereiken. Omdat de rijbaan opgebroken
wordt, zult u tijdelijk uw auto in aanliggende straten moeten parkeren.
Ook wordt tijdens deelfases 2 en 3 het 1 richtingsverkeer in de
Lindestraat en Iepstraat tijdelijk opgeheven.

Waar kan ik mijn container plaatsen tijdens de uitvoering?
• Zodra de straat voor uw woning is opgebroken kunt u uw container in
een nabijgelegen straat plaatsen. Twente Milieu wordt door ons
geïnformeerd over de werkzaamheden.
Hoe word ik verder geïnformeerd over het project en de voortgang?
• Ongeveer een week voor start van de uitvoering krijgt u een brief met
informatie over o.a. bereikbaarheid en de telefoonnummers van de
uitvoerder(aannemer), toezichthouder en projectleider. Ook kunt u
informatie vinden op onze website www.enschede.nl/stadsbeek en
http://stadsingenieurs.enschede.nl/Projecten/West/
Verdere nuttige informatie
• Voorafgaand aan de uitvoering doet BCT uit Enschede een 0 opname
van de gevels van de woningen om eventuele bestaande schades in
de gevel vast te leggen. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven.

