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Start werkzaamheden herinrichting Sportlaan

Geachte heer/mevrouw,
In de week van maandag 21 september starten we met het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in
de Sportlaan tussen de Parkweg en de Martinus Nijhofflaan. Het werk duurt ongeveer drie maanden.
Wat gaan we doen?
 We vernieuwen de bestrating en leggen aan beide zijden van de weg parkeervakken aan.
 We planten ongeveer 30 nieuwe bomen in de straat. De bomen die we planten zijn de zoete
kers, iep, zwarte tupeloboom, witte eik, gewone beuk, steeneik, krentenboompje, sierappel,
Sorbus commixta ‘Dodong’, (boom)sering en drietandesdoorn.
 We leggen een extra riool aan om het regenwater te scheiden van het rioolwater. Daarvoor
moeten we de grondwaterspiegel verlagen. Dat doen we door een sleufbemaling. We pompen
dan het water op en voeren het af via een leiding. In de groenstrook voor Gerard Bruningstraat
2/4 plaatsen we een tegenbemaling. Het saneringsplan hiervoor is goedgekeurd. Zo zorgen we
ervoor dat de grondwaterverontreiniging, die jaren geleden onder het winkelcentrum Molenhoek
is ontstaan, zich niet verplaatst.
Bereikbaarheid
De werkzaamheden verdelen we in twee fases. Fase 1 start vanaf de Parkweg tot en met Gerard
Bruningstraat. Fase 2 vanaf de Gerard Bruningstraat tot en met de Martinus Nijhofflaan. Tijdens de
werkzaamheden sluiten we het werkgebied van de fase af. Het verkeer leiden we om met borden. Wij
verzoeken u uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk te parkeren. De woningen zijn te voet bereikbaar.
Op de achterkant van deze brief vindt u een overzichtstekening.
Contactgegevens van de aannemer
Aannemer Roy Verstegen voert de werkzaamheden uit. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen
met de heer D. van Zoggel via het telefoonnummer 06 – 14 77 10 98. Of u kunt mailen naar
danny@royverstegen.nl.
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Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met vervangend projectleider de
heer M. van Meel via het telefoonnummer (073) 615 96 83. Vanaf 14 september kunt u weer contact
opnemen met de projectleider de heer L. Brouwer. Zijn telefoonnummer is (073) 615 92 73. Of stuur een
e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘herinrichting Sportlaan’.
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding,

Ir. T.J.J.R. Prinsen
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