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Geachte heer/mevrouw,
In de week van maandag 17 september starten we met een aantal werkzaamheden in de Heibloem. Om
de kans op wateroverlast in de straat in de toekomst te verkleinen nemen we een aantal maatregelen.
Tijdens een inloopbijeenkomst op 30 september vorig jaar hebben wij u hierover geïnformeerd. De
werkzaamheden duren ongeveer zes weken. Meer hierover leest u in deze brief.
Wat gaan we doen?
 We plaatsen een ondergrondse waterberging onder de weg tussen de Graafsebaan en
Heibloem 5.
 Tussen de paaltjes en de tuinschutting van Graafsebaan 114 leggen we een groenstrook aan
met lage heesters (struiken). Het water zakt dan beter de bodem in.
 Vóór de woningen van Graafsebaan 114 en 114A veranderen we het haaks parkeren in
langsparkeren. Auto’s staan dan evenwijdig aan de weg. We leggen dit zo aan dat het
regenwater niet zo snel meer richting de woningen stroomt.
 Langs de Graafsebaan richt de aannemer een tijdelijke werk- en opslagterrein in.
Op de achterkant van deze brief vindt u een overzichtstekening.
Bereikbaarheid
De aannemer begint vanaf het pleintje ter hoogte van Heibloem 14 en werkt zo naar de Graafsebaan
toe. Wanneer het werk ver genoeg is gevorderd, gaat de aannemer ook aan de slag met de
Graafsebaan. Tijdens de werkzaamheden sluiten we het werkgebied 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. Hiervoor worden waar nodig loopschotten gelegd.
Contactgegevens van de aannemer
FPH Ploegmakers voert de werkzaamheden uit. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de
heer J. van Nistelrooij via het telefoonnummer 06 - 51 85 77 82. Of u kunt mailen naar
JvNistelrooij@fphploegmakers.nl
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Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met vervangend projectleider de
heer J. van Strien via het telefoonnummer 06 - 52 58 41 21. 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 ‘Heibloem’.
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding,

Ir. T.J.J.R. Prinsen

Overzichtstekening

Hier vinden de
werkzaamheden plaatst

