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Schoonmaken en onderzoeken riolering Anton Geesinkstraat e.o.
Op maandag 29 maart start de gemeente met het schoonmaken en onderzoeken van de riolering aan de
Anton Geesinkstraat en omliggende straten. De werkzaamheden duren tot 9 april.
Wat gaan we doen en waarom
Het hoofdriool is verouderd en moet gerepareerd
worden. Dit onderzoek is nodig om de kwaliteit van het
riool goed in beeld te krijgen. Na het onderzoek voeren
we meteen de voorbereidingen uit voor de reparatie
van het riool.
Planning
Aannemer GMB start op maandag 29 maart in de
Leliestraat en vervolgens de Tichelaarslaan,
Omloop, Anton Geesinkstraat, Laan van Chartroise,
Hogelanden WZ, Omloop, Nijenoord, Ahornstraat tot
en met de kruising Royaards van den Hamkade.
We werken van maandag tot en met vrijdag van 7.00
tot 17.00.
Bij slecht weer kan de planning veranderen.
Een week voordat de werkzaamheden in uw straat
beginnen, ontvangt u een brief van aannemer GMB
met de planning en meer informatie.

Wat merkt u van de werkzaamheden
Wij adviseren u tijdens het schoonmaken van het riool
om de deksel van de toiletpot dicht te houden met een
emmertje water er op. Er kan door de hogere druk op
het riool wat water uit de WC omhoog spatten. De
werkzaamheden kunnen voor wat stankoverlast
zorgen. Dit gaat na een paar uur weer weg.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
opzichter de heer Jasper Lens, via telefoonnummer
14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Ondiep-Zuidzijde 6,
of via telefoonnummer 14 030.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer wat hinder
ervaren van de reinigings- en inspectiewagen. Deze
staan langs of op de weg voor toegang tot de rioolput.
Het doorgaande verkeer wordt indien nodig met
behulp van verkeersregelaars begeleid.
Parkeren
Tijdens de werkzaamheden is parkeren op de plek van
de werkzaamheden niet mogelijk. Tien werkdagen
voordat de werkzaamheden starten, plaatsen we
parkeerverbod borden. We vragen u uw auto tijdelijk
ergens anders te parkeren.
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