
 

 

 

PROF. V/D LEEUWPLANTSOEN E.O RODEN 

De riolering en verharding in een gedeelte van de wijk 
Hullenveld is toe aan een onderhoudsbeurt. Het gaat om 
(een gedeelte van) de straten Theo Thijssenstraat, 
Jetsesplantsoen, Prof. v/d Leeuwplantsoen, H. 
Scheepstrastraat en Mr. Homanstraat.   
 
WAT GAAT ER GEBEUREN? 

In de bovengenoemde straten zal het oude hoofdriool 
van beton worden vervangen door een nieuw geschei-
den stelsel. De huisaansluitingen voor het vuilwater 
worden vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens vervan-
gen. 
 
Daarnaast zullen de (voorkanten van de) woningen (voor 
zover er toestemming is verkregen van de eigenaren) 
worden afgekoppeld en aangesloten op het regenwater-
riool. 
  
Zodra een deel van de nieuwe riolering is gelegd, zal de 
rijbaan worden aangevuld met zand en een puinfunde-
ring waardoor er weer overheen gereden kan worden.  
 
De rijbaan, voetpaden en inritten worden nadien her-
straat. Ook de (aangrenzende) groenstroken worden 
hersteld. 
 
WANNEER GAAT DIT GEBEUREN? 

Voor u is het natuurlijk van belang om te weten wanneer 
dit allemaal gaat gebeuren. 
 
In verband met de bereikbaarheid zal het werk in (5) 
fases worden uitgevoerd. De woningen blijven te allen 
tijde te voet bereikbaar.  
 
De aannemer start maandag 11 juni met de werkzaam-
heden in fase 1. De riolering in de kruising Ceintuurbaan 

Zuid / Theo Thijssenstraat zal dan eerst worden vervan-
gen. Voor deze werkzaamheden zal (voor het doorgaand 
verkeer) een omleiding worden ingesteld. Naar verwach-
ting zullen deze werkzaamheden ca. 3 weken gaan du-
ren.  
 
Vervolgens wordt de riolering in de Theo Thijssenstraat 
vervangen. Deze werkzaamheden worden voor de 
bouwvak (week 32) afgerond. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Na de bouwvak (week 35) start de aannemer met de 
riolerings- en straatwerkzaamheden in fase 2 (Jetses-

plantsoen). Hij zal beginnen vanaf de kruising Theo 
Thijssenstraat en werkt in de richting van de H. 
Scheepstrastraat. Naar verwachting zullen deze werk-
zaamheden in week 42 worden afgerond. 
 
In week 38/39 wordt ook een start gemaakt met de riole-
rings- en straatwerkzaamheden in fase 3 (Prof. v/d 

Leeuwplantsoen). De aannemer zal dan beginnen op de 
kruising Theo Thijssenstraat / Zondagstraat en in de 
richting van de H. Scheepstrastraat werken. Naar ver-
wachting zullen deze werkzaamheden in week 44/45 
worden afgerond. 
 
In week 41/42 wordt vervolgens gestart met de riole-
rings- en straatwerkzaamheden in fase 4 (H. 

Scheepstrastraat). Waarschijnlijk zal de aannemer dan 
beginnen op de kruising Prof. v/d Leeuwplantsoen en in 
de richting van de Ceintuurbaan Zuid werken. Het noor-
delijke deel (vanaf de kruising Prof. v/d Leeuwplantsoen 
richting de Zamenhofstraat) volgt hierna. Naar verwach-
ting zullen deze werkzaamheden in week 47/48 worden 
afgerond. 
 
Tot slot zal in week 44 worden gestart met de werk-
zaamheden in fase 5 (Mr. Homanstraat). De aannemer 

start dan op de kruising met de Prof. v/d Leeuwplantsoen 
en werkt in de richting van de Zamenhofstraat. Naar 
verwachting zullen ook deze werkzaamheden in week 
47/48 worden afgerond. 
 
Uiteraard is de voortgang van de werkzaamheden af-
hankelijk van de weersomstandigheden. Daarom betreft 
dit een globale planning. 
 
WIE GAAT HET WERK UITVOEREN? 

De aannemer die het werk voor ons gaat uitvoeren is 
Aannemersbedrijf Koen Meijer BV uit Veendam. 
 
De contactpersonen namens de aannemer zijn de heren 
R. (Rudolf)  Hulshof (06 -11 00 14 66) en T. (Ties) Struik 
(06 - 15 04 29 87). Zij zijn dagelijks op het werk aanwe-
zig, of telefonisch te bereiken via bovengenoemde num-
mers.  
 
De heer F. (Franc) Oosterloo zal het werk namens de 
gemeente begeleiden. Hij is bereikbaar onder het alge-
mene telefoonnummer 14 050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft, kunt u altijd 
bij hen terecht.  
 
WAT BETEKENT DIT VOOR U? 

Wanneer de werkzaamheden voor uw inrit en uw straat uit-
gevoerd worden, is het gedurende enige tijd helaas niet 
mogelijk om uw pand met de auto te bereiken. We streven er 
uiteraard naar om dit ongemak zo kort mogelijk te laten du-
ren. De aannemer zal, voordat met het werk voor uw inrit 
wordt gestart, u hiervan op de hoogte stellen.  
 
Mocht u ervan verzekerd willen zijn te allen tijde met de auto 
weg te kunnen, dan adviseren wij u om de auto buiten het 
werkterrein te parkeren. 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden voor u 
overlast zullen veroorzaken. Wij zullen er echter alles aan 
doen om dit tot een minimum te beperken. Desondanks 
vragen wij uw begrip voor de onvermijdelijke overlast die u 
zult gaan ondervinden. 
 
AFVALINZAMELING 

U zult begrijpen dat ook de vuilnisauto op het moment dat de 
rijbaan is opgebroken niet bij uw woning kan komen. U kunt 
uw container(s) op de gebruikelijke plaats zetten. De aan-
nemer zorgt er dan voor dat uw container op een plaats komt 
te staan waar die kan worden geleegd. De aannemer zorgt 
ervoor dat de container weer wordt teruggeplaatst. 
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