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Planning 

Eind dit jaar vindt de gunning plaats aan één van de inschrijvers. De verwachting is dat de winnende 

partij zich ergens rond het voorjaar 2023 voorstelt aan de omgeving, met daarbij hun planning op 

hoofdlijnen. Vooruitlopend hierop worden enkele kabels en leidingen verlegd en vindt er een 

onderzoek plaats naar vuursteen vindplaatsen.  

 

Beoordelen inschrijvingen 

De inschrijvers zijn gevraagd een plan in te dienen waarmee zij beschrijven hoe zij hinder willen 

voorkomen. Door de aanwezigen van de omgevingswerkgroep zijn onderstaande aspecten opgehaald 

die zij van belang vinden voor de uitvoering van het project:   

 

• Gebruik van een aparte werk weg heeft de voorkeur boven gebruik van de openbare weg; 

• De ovonde zoveel mogelijk mijden;  

• De Lindelaan zoveel mogelijk mijden;  

• De weidegang zo min mogelijk jaren schaden.  

 

Met betrekking tot de communicatie met de aannemer: 

• De aannemer dient altijd bereikbaar te zijn; 

• De bouwkeet dient ook voor de omwonenden bereikbaar te zijn voor informatie;  

• Nederlands dient de voertaal te zijn;  

• Indien op eigendom gewerkt wordt, de eigenaar op de hoogte houden van wat er wanneer 

gebeurt (hoeft niet dagelijks); 

• Communiceer ook als werkstroken voorlopig niet gebruikt worden.  

 

Draag zorg voor een vaste contactpersoon binnen het waterschap, die ook daadwerkelijk op de 

hoogte is van de lokale situatie.  

 

Andere aangehaalde punten:  

• Gewezen wordt op de op- en afrit bij Dirx, wat nu al een gevaarlijk punt is voor fietsers;  

• Als er sprake is van (tijdelijke) afsluitingen zorg dan dat zaken echt afgesloten worden; 

• Draag zorg voor een goede omleiding voor de fietsers bij de Daem van Kekenstraat; 

• Zorg dat bouwverkeer vanuit Afferden voor de Potterie het werkterrein opgaat; 

• Zorg ervoor dat het bouwverkeer vanaf Well net na de Chinees het werkterrein opgaat; 

• Houdt de wegen schoon; 
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• Zorg voor afgesloten parkeervoorzieningen voor bouwpersoneel; 

• Zorg voor heldere bebording bij wegafsluitingen/ wegomleidingen.  

 

Boringen  

In de week van 17 oktober worden drie boringen uitgevoerd ter hoogte van de Daem van 

Kekenstraat, Lindelaan en een boring onder de N271. Aansluitend aan deze boringen gaan de 

leidingbeheerders (Enexis, WML, Ziggo, KPN) de nieuwe leidingen aanleggen. In dit gebied zijn de 

waterleidingen van WML toe aan vervanging. Dit wordt ook meteen uitgevoerd. Het totaal van deze 

werkzaamheden gaat tot het einde van het jaar duren. 

 

Vuursteen onderzoek  

Gestart wordt begin oktober met het uitgraven van de sleuf vlakken, vervolgens vindt het zeefvakken 

onderzoek plaats om vast te stellen of en tot welke diepte zich een bepaalde waarde bevindt. Dit 

wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag, gemeente Bergen en provincie Limburg om vast te stellen 

of er al dan niet vervolgacties nodig zijn. Dan is het ongeveer eind oktober.  
 

 


