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Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

 

 

 

Datum   : 12 juni 2020 
Project   : Herinrichting Hanssum  

Betreft   : Rioolrenovatie en reconstructie Hanssum 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Tot de werkzaamheden van de Herinrichting Hanssum, welke wij in opdracht van de Gemeente Leudal 
realiseren, hoort ook het aanpassen van de het riool en het gedeeltelijk verhogen van de rijbaan.  
 
Wat staat er te gebeuren?  
Het riool in Hanssum wordt vervangen en in verband met de dijkverzwaring zal de rijbaan gedeeltelijk 
verhoogd worden aangelegd, zodat het uitzicht over de Maas behouden blijft.  
De werkzaamheden zullen in meerdere fases uitgevoerd worden waarbij delen van Hanssum tijdelijk niet of 
verminderd bereikbaar zullen zijn. Te voet zijn de woningen wel te allen tijde bereikbaar. en gefaseerde 
uitvoering is nodig om de bereikbaarheid naar het Maasfront te kunnen garanderen. Daarnaast vinden de 
bouwwerkzaamheden van de nieuwe keermuur plaats, waarmee in de fasering van de herinrichting 
rekening gehouden moet worden. 
De rioolaanpassingen kunnen enkel worden uitgevoerd door de weg volledig af te sluiten voor verkeer 
tijdens de periode van aanleg.  Tijdens de overige werkzaamheden zijn de panden beperkt bereikbaar.  
 
Wanneer zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd?  

- Fase 1 zal starten op donderdag 25 juni 2020 en worden afgerond op vrijdag 24 juli 2020. Dit is de 
start van de Bouwvakvakantie; in deze periode zal de tijdelijke bypass naar het Maasfront worden 
gerealiseerd en zullen er geen werkzaamheden aan Hanssum worden uitgevoerd; 

- Fase 2 wordt hervat op maandag 17 augustus 2020, deze fase wordt op vrijdag 12 september 2020 
afgerond; 

- Direct na fase 2 wordt de 3e en laatste fase opgestart. Deze loopt van maandag  15 september tot 
circa 31 december 2020. Deze laatste fase omhelst ook alle straatwerkzaamheden, het ophogen 
van de weg en het afbouwen van de kademuur aan de zijde van de woningen.  

 
Inloopochtenden en contactmomenten 
Gezien de huidige richtlijnen van het RIVM zijn de inloopochtenden tijdelijk stopgezet. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen dat u geen vragen kunt stellen of dat we u niet te woord kunnen staan.  
Onderaan deze brief vindt u de contactgegevens van Danielle Schols, omgevingsmanager namens de 
Combinatie Herik / Strukton voor dit project. Zij zal u dagelijks gedurende kantooruren te woord staan voor 
al uw vragen.  
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Informatie BouwApp 
De BouwApp zal uiteraard ook weer zeer frequent worden gevuld met informatie over onze werkzaamheden 
en de bijbehorende planning. De BouwApp is te downloaden via Google Play of de App Store.  
 
Overzicht omleidingsroutes 
Ten behoeve van de wegafsluiting zullen er omleidingsroutes worden ingesteld. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de toegankelijkheid van het Maasfront. Via een tijdelijke bypass blijft de bereikbaarheid van 
de rondvaartboot, het fietsveer en de haven gegarandeerd.   
De fasering is afgestemd op de (af)bouw van Hoogh Hanssum. De werkzaamheden voor de herinrichting ter 
plaatse worden na het zomerreces opgestart. Hoogh Hanssum is op dat moment via de nieuwe tijdelijke 
ingang aan de achterzijde van het appartementencomplex bereikbaar.  
 
Inzameling afval 
U plaatst uw container op de daarvoor bestemde dagen op de plek waar u deze normaal ook neerzet. De 
aannemer zal deze dan naar een centraal inzamelpunt brengen zodat de containers geledigd worden.  
 

Fasering en Bereikbaarheid Hanssum  
Fase 1 

Donderdag week 26 t/m week 30 2020  
Woningen (circa 14 dagen) niet bereikbaar met voertuigtijdens aanleg riolering.  
Woningen zijn wel te voet bereikbaar 
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Fase 2 

Vanaf week 34 tot en met week 37  
Vanaf week 34 is de tijdelijke coupure c.q. bypass Schoor beschikbaar 
Vanaf week 35 zal de rijbaan Hanssum nodig zijn voor opstellen van werkmaterieel t.b.v. de kademuur 
Woningen zijn grotendeels bereikbaar tijdens aanleg riolering, te voet zijn de woningen altijd bereikbaar 
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Fase 3 

Vanaf week 38 tot en met einde werk  
Woningen zijn grotendeels bereikbaar tijdens aanleg riolering, te voet zijn de woningen altijd bereikbaar 
 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
Combinatie Herik / Strukton v.o.f.   
 
D.A.M.E. Schols      
Omgevingsmanager 
Omgeving.Neer@strukton.com 
06 - 43 12 49 47 


