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AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER IN 

NIEUW WEHL 
 

BESTE BEWONERS, HIERBIJ EEN UPDATE OVER DE STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN 

 

WAT GEBEURT ER? 

In opdracht van BUHA B.V. voert Dostal Wegenbouw werkzaamheden uit aan het hemelwater-

afvoersysteem in een deel van Nieuw Wehl. Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd; zie bijgevoegde kaart 

waarin de fasering zichtbaar is gemaakt. De bestaande aansluiting van de hemelwaterafvoer op het riool 

wordt afgekoppeld. Daarvoor moet er straatwerk opgebroken worden en de riolering wordt aangepast. 

Tenslotte wordt het straatwerk opnieuw aangebracht.  

 

WANNEER GEBEURT HET? 

Vanaf juni 2020 zijn de werkzaamheden in volle gang. Inmiddels is Fase 1 (Nieuwe Kerkweg –zuid) afgerond. 

Momenteel worden er werkzaamheden verricht in de Mgr. Hendriksenstraat en de Horststraat. Naar 

verwachting zal het straatwerk eind december in de Horststraat gereed zijn. 

 

In overleg met BUHA B.V. is besloten dat de werkzaamheden aan de Deutseveldstraat (Fase 3) begin januari 

2021 starten (onder voorbehoud van werkbaar weer). Het streven is dat tijdens de kerstvakantie geen 

opgebroken straten aanwezig zullen zijn en zo de overlast tot een minimum te kunnen beperken.  

  

UW BEREIKBAARHEID                                                 

Vanaf medio juni 2020 tot en met medio mei 2021 wordt er in fasen gewerkt. 

Fase Locatie werkzaamheden en afsluiting voor verkeer Uitvoeringsperiode / stremming 

Fase 1  Nieuwe Kerkweg – zuid gereed 

Fase 2   Mgr. Hendriksenstraat / Horststraat eind september – eind december 2020 

Fase 3  Deutseveldstraat begin januari 2021– medio maart 

Fase 4  Nieuwe Kerkweg – noord maart – medio mei  

 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de straat waaraan gewerkt wordt afgesloten voor doorgaand 

verkeer. Auto’s moeten buiten het werkvak geparkeerd worden, u ontvangt daarover vooraf nadere 

informatie. Woningen en bedrijven blijven steeds per fiets en te voet bereikbaar.  

 

VOORZORGSMAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS 

Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het 

Coronavirus te voorkomen. Op ons werk is het samenscholingsverbod (meer dan drie personen bijeen) niet 

van toepassing. Bij werkzaamheden waar wij binnen de 1½ meter met twee personen werken, is het 

weloverwogen dit te doen. Dit is maximaal vijf minuten per handeling toegestaan. Mogelijk heeft u vragen 

over ons protocol, informeert u bij de uitvoerder voor inzage hierin. Uitgangspunt op ons werk is: wees alert 

en houd afstand. 

 

UW VEILIGHEID 

Dostal doet er alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Uiteraard wordt aan uw en onze 

veiligheid gedacht, daarom plaatsen wij waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, het is voor 

ieders veiligheid.  
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AFVALINZAMELING 

Het huisafval wordt volgens de normale planning op de gebruikelijke locatie ingezameld. U plaatst uw 

container buiten het werkvak, waar de afvalinzamelaar de containers kan bereiken. 

Inzamelaars van bedrijfsafval zullen wellicht hun aanrijroute moeten aanpassen. U ontvangt van ons 

informatie over de planning per fase; als u een bedrijf heeft dan adviseren wij u deze informatie door te 

sturen naar uw inzamelaar.  

 

CONTACT MET DOSTAL  

De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van Dostal Wegenbouw uit Vorden.  

De uitvoerder van het werk is Marcel Mijnen. Voor vragen kunt u hem bereiken op telefoon: 06 - 10 04 89 02 

of per e-mail: m.mijnen@dostal.nl.  

Namens BUHA B.V. is Evert Berentschot de toezichthouder, hij is bereikbaar op 0314-377 444 of per e-mail: 

e.berentschot@buha.nl. 

 

 

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
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