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Beste bewoner(s),
De komende periode wordt de Benedenheulseweg, Schenkel en Benedenkerkseweg geasfalteerd.
Werkzaamheden
Bij deze brief treft u de planning voor de periode 24 oktober t/m 5 november 2014 aan. We
beginnen met het asfalteren van de onder- en tussenlaag op de Benedenheulseweg en Schenkel
en eindigen met de deklaag op de Benedenkerkseweg.
Voorafgaand aan het asfalteren brengen we bitumen aan, dat wij ‘kleef’ noemen. Kleef is een
zwart goedje dat erg plakt en vlekken achterlaat, die er moeilijk uitgaan. Wij raden u aan de weg
zo min mogelijk te gebruiken. Voor voetgangers geldt: maak zoveel mogelijk gebruik van de
berm en kijk goed of u niets onder uw schoenen heeft als u een pand betreedt.
Tijdens het asfalteren kunnen auto’s niet passeren. Houdt u er rekening mee, dat de machines
niet aan de kant kunnen. Voor (brom)fietsers en voetgangers gelden lange wachttijden. Wacht
altijd op een teken van de medewerker(s) en passeer de machine(s) nooit op eigen initiatief.
Na het asfalteren van de onderlaag op de Benedenheulseweg en de Schenkel brengen we een
versteviging aan in het asfalt. Om schade aan deze asfaltwapening te voorkomen, vragen wij u
met klem de weg alleen te gebruiken als het echt niet anders kan. U kunt de weg weer normaal
gebruiken als de tussenlaag is geasfalteerd en is afgekoeld.
Asfalt is na ongeveer twee uur voldoende afgekoeld, maar dat is mede afhankelijk van het weer.
Rijdt er nog een wals, dan is de weg nog niet voldoende afgekoeld. Gebruik de weg pas zodra u
onze (vracht)wagens ziet rijden. U kunt u de weg vervolgens weer gebruiken.

Afvalkalender
Volgens de afvalkalender van Cyclus wordt a.s. maandag 27 oktober plastic opgehaald en op
30 oktober a.s. gft-afval.
Wij doen een dringend beroep op bewoners, die tussen de Benedenheulseweg 21a/50 en de
bocht met de Schenkel wonen:
Wilt u 27 oktober a.s plastic aanbieden?
Zet plastic voor 07:00 uur ’s ochtends aan de weg!
Voor bewoners van de Benedenheulseweg 29a/62 t/m Schenkel 1
Wilt u 30 oktober a.s. Gft-afval aanbieden?



Schenkel: zet uw afvalcontainer op de Zuidbroekse Opweg
Benedenheulseweg 62 t/m de bocht bij de Schenkel: zet uw afvalcontainer aan
de Stolwijkse kant van de Benedenheulseweg 29a

Heeft u hulp nodig? Overweeg dan uw Gft-afval op 13 november 2014 opnieuw aan te bieden of
bel ons voor hulp.
Meer informatie
Eerdere correspondentie, presentaties voor bewonersavonden en verslagen staan op de website
van het hoogheemraadschap: www.hhsk.nl/reconstructiebbs.
Als u vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen via de gegevens bovenaan deze brief.
Vriendelijke groet,
Gert Jan van Vliet
Projectcoördinator BBS namens deze,

Ada Haasnoot
Dura Vermeer Infrastructuur
Regio Zuidwest

