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Leidingen aanleggen in Professor Keesomstraat en Buys Ballotweg

Geachte heer, mevrouw,
Op vrijdag 1 juli zijn wij, Mourik Infra, gestart met het werk voor de grondwatersanering op de
Professor Keesomstraat en de Buys Ballotweg.
We hebben op verschillende locaties grondboringen uitgevoerd om peilbuizen en filters te
plaatsen. Vanaf woensdag 24 augustus gaan we verder met het aanleggen van leidingen,
naar de filters toe.
In deze brief informeren we u over de werkzaamheden en de bereikbaarheid vanaf 24
augustus.
Werkzaamheden en bereikbaarheid
Van woensdag 24 augustus tot en met woensdag 14 september 2022, zullen we de
leidingen aanleggen in de Professor Keesomstraat en Buys Ballotweg. Op bijgevoegd kaartje
zijn de leidingen ingetekend die in uw buurt aangelegd worden (oranje).
Het aanleggen van leidingen gaat helaas voor enige verkeershinder zorgen, omdat we de
weg hiervoor moeten openbreken (ong. 70 cm breed en 60 cm diep).
De graafwerkzaamheden zullen uitgevoerd worden met een kleine graafmachine
(minigraver).
We starten ter hoogte van de Buys Ballotweg 36 en werken richting de hoek van de
Professor Keesomstraat. Hierna gaan we verder vanaf de Professor Keesomstraat 14 en
werken richting de Buys Ballotweg tot aan de Simon Stevinweg. Vanaf hier werken we
verder tot aan de opstelplaats aan de Simon Stevinweg (zie bijgevoegd kaartje). Op de
locatie van de opstelplaats komt, na de aanlegfase, de saneringsinstallatie te staan. Dit zal
eind september, begin oktober 2022 zijn.
Wordt de leiding direct voor uw oprit aangelegd?
Houd er dan rekening mee dat wij helaas genoodzaakt zijn om uw oprit voor maximaal een
halve dag af te sluiten. U kunt er dan alleen met de auto niet op en af. Uiteraard blijft uw oprit
te voet of met de fiets altijd bereikbaar.
Vóór de start van de uitvoering nemen we uiteraard nog persoonlijk contact met u op, om u
te informeren over de uitvoeringsdatum en uw bereikbaarheid af te stemmen.
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Contact
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het project, de werkzaamheden of gewoon
geïnteresseerd zijn, kunt u contact opnemen met Bo Stempher van Mourik Infra, per mail via
bo@trafficandmore.nl of telefonisch via 06-51 53 05 84.
Als u vragen heeft over het nut en de noodzaak van sanering, dan kunt u rechtsreeks met de
gemeente contact opnemen: Nicole Sousa Ferraz, per mail via
n.sousaferraz@s-hertogenbosch.nl of telefonisch via 073-61 551 55.
Via de gemeentelijke website, www.denbosch.nl/projecten, kunt u het project volgen.
Regelmatig plaatsen we nieuwe updates over de voortgang van het project.
Wij hopen dat wij u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd en danken u bij
voorbaat voor uw begrip tijdens de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Mourik Infra B.V.

mw. Bo Stempher
Omgevingsmanager Mourik Infra B.V.

