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Op de hoogte blijven tijdens de werkzaamheden? 
Vanaf maart tot en met november 2022 voeren wij dagelijks werkzaamheden uit in het projectgebied. U ziet 

onze mensen en machines dan elke dag voor allerlei verschillende werkzaamheden in het veld. Op de 

informatiemarkt ligt informatie klaar over de planning en werkzaamheden in uw gemeente. 
 

We informeren u graag over onze werkzaamheden en bijzonderheden. Ook informeren we tijdig over hinder en 

de eventuele maatregelen die wij nemen om hinder te beperken. We zetten hiervoor verschillende middelen in, 

waarvan we hieronder een aantal toelichten. 

 
BouwApp 
Via de BouwApp blijft u op de hoogte. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over de planning, mogelijke hinder en 

welke werkzaamheden we uitvoeren. De BouwApp is een mobiele applicatie die u kunt downloaden op uw 

smartphone of tablet.  

De BouwApp is geschikt voor smartphones en tablets met iOs of Android en is te vinden in de AppStore of 

PlayStore onder de naam de BouwApp. U kunt ook de QR code hieronder scannen, links is voor Android, rechts 

is voor iOs. 

 

 

 

 
 

Hoe vindt u de projecten in de app? Als u in de app bij de zoekfunctie (het loepje) “Heel” of “Beesel” intypt vindt 

u het project. U kunt één of beide locaties toevoegen als favoriet volgen door te klikken op Volgen. 

 

 
Leest u informatie over de werkzaamheden liever via de laptop of PC?  
Dat kan via de volgende links:   

Heel: https://debouw.app/projects/dijkversterking-heel-beesel/updates 

Beesel: https://debouw.app/projects/dijkversterking-heel-beesel-locatie-beesel/updates 

 

Een voorkeur voor informatie per e-mail? 
Geen probleem! U kunt zich aanmelden voor onze digitale bewonersbrief over de werkzaamheden. Aanmelden 

kan via fverhoeven@mourik.com of schrijf  in op de intekenlijst die klaarligt op deze avond.  

Wij werken duurzaam en daarbij hoort ook papierverbruik verminderen. Om papier te sparen informeren wij u 

daarom bij voorkeur per e-mail of via onze BouwApp. Heeft u geen e-mail adres en/of smartphone kunt u ook 

een nieuwsbrief per post ontvangen. 
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Inloopspreekuur in de keet 
Mocht u ons willen bezoeken in onze keet in Beesel of Heel dan kan dat op afspraak via fverhoeven@mourik.com. 

Vermeld in uw e-mail uw vraag/vragen, uw naam en telefoonnummer. Indien uw vraag niet geheel duidelijk is 

voor ons, nemen wij voor uw bezoek contact met u op. Zo weten we zeker dat we bij uw bezoek de juiste 

informatie (en persoon) beschikbaar hebben 

 
Gebiedscoördinatoren en omgevingsmanager 
In Heel en in Beesel kunt u al onze medewerkers vragen stellen over de werkzaamheden die zij uitvoeren op dat 

moment. Ze staan u graag te woord.  

Voor meer specifieke vragen over de uitvoering nemen onze gebiedscoördinatoren, uitvoerder Wijnand en 

uitvoerder Joep, of onze omgevingsmanager Femke graag contact met u op. Laat uw nummer achter bij onze 

collega’s en Joep, Wijnand of Femke bellen u terug! 

 

Vragen, klachten, tips, complimenten over ons project? 
We horen graag van u! Stuur een e-mail naar fverhoeven@mourik.com, maak een melding via de BouwApp of 

via persoonlijk via onze gebiedscoördinatoren. U krijgt binnen 48 uur een reactie.  Vermeld in altijd uw naam, 

woonplaats èn telefoonnummer.  

Indien nodig nemen we contact met u op om meer uitleg over uw melding te krijgen, zodat we u ook het juiste 

antwoord geven en/of de juiste actie nemen. Of we maken een afspraak met u voor een persoonlijke toelichting. 

 
Bekijk in vogelvlucht of vanaf de grond hoe het landschap veranderd! 
Bent u benieuwd hoe het er nà de dijkversterking uit komt te zien? Per gemeente hebben wij van een aantal 

herkenbare locaties visualisaties laten maken. Een foto van nu en een visualisatie hoe het eruit ziet na afronding 

van de werkzaamheden, over een aantal jaar. Dit kunt u via deze URL bekijken op ons digitale platform: 

 

https://beeselenheel.ik-doe-mee.nl/ 
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