
Mededelingen werkzaamheden 19 maart 2015 in Kelbergen. 

 

Heiwerkzaamheden:   Afgelopen dagen zijn er heiwerkzaamheden geweest, er zou in april 

nog een laatste hei-sessie nodig zijn maar het loopt voorspoedig en er de aannemer kan 

wellicht deze week nog de laatste 8 heipalen verwerken. 

 

 Deze werkzaamheden zijn allemaal nog tbv het diepriool dat wordt verlegd. De 

heiwerkzaamheden zijn aangekondigd door een brief van VSH die verspreid is aan de 

woningen die aan het werk grenzen. 

 

Rioolpompen:  Om het oude vuilwater riool af te kunnen sluiten moet er een 'tijdelijk riool' 

aangebracht zijn. Er zijn blauwe pompen geinstalleerd die ingeschakeld worden wanneer de 

put vol is. Het vieze water wordt dan afgepompt. Deze pompen slaan alleen aan wanneer de 

put vol is. Als het nieuwe diepriool in gebruik is worden deze pompen weer verwijderd 

(verwachting is over 3 weken) 

 

Bronbemaling:  Er is uitgezocht of de bestaande bronbemaling (met vervelend bromgeluid) 

omgewisseld kan worden voor elektrische bemaling. Helaas is dat niet mogelijk, dat hadden 

we in augustus vorig jaar ook al uitgezocht en het blijft ongewijzigd. Elektrische pompen 

hebben te weinig capaciteit om de huidige pompen te vervangen en hebben veel stroom 

nodig waarvoor een extra aggregaat benodigd is. Deze gebruiken krachtstroom en deze 

bekabeling en aggregaat zijn zeer diefstal gevoelig. Daarbij werkt het systeem anders 

waardoor de huidige bemaling en leidingen anders moeten worden aangesloten. Hier zijn 5 

werkdagen voor nodig om het huidige systeem om te bouwen. In die tijd worden de 

werkzaamheden aan het diepriool gestaakt omdat de bouwkuip dan vol loopt. De 

meerkosten hebben bij ons niet meegewogen maar de andere zaken (uitloop in planning en 

diefstal gevoeligheid) zijn redenen om dit niet toe te passen voor de laatste 4 weken dat de 

bemaling nog nodig is. 

 

Bestrating:  Eind april zijn de werkzaamheden voor het riool geheel afgerond, waar mogelijk 

wordt eerder gestart met het aanbrengen van de bestrating om zo snel mogelijk de 

parkeerkuilen weer via de normale manier te ontsluiten. 

 

Verzakkingen tuinen:  Mede door aanleiding van de bezorgde brieven zijn er veel 

meldingen binnen gekomen over verzakkingen van tuinen (en klemmende poortdeuren) 

direct grenzend aan het Kelbergenpad. Bouwvisie heeft deze week al enkele afspraken 

ingepland om de schade op te nemen. 

Herplant:  in een gesprek met Rijkswaterstaat van 4 maart jl. is door  Rijkswaterstaat  

gezegd dat de aanplant in Nellestein wordt  begonnen en dat  Kelbergen volgt. Er zal goede 

bomengrond worden gebruikt zodat tot 1 mei  kan worden geplant. 

    


