Geachte mevrouw Wouters,
Naar aanleiding van uw schrijven wil ik middels deze mail u op de hoogte
brengen van alles betreffende de wijksanering Bloemenwijk.
BrabantWater (water) en Endinet(gas) zijn geruime tijd in de Bloemenwijk
leidingen aan het saneren.
Dit doen zij op eigen initiatief omdat leidingen aan vervanging toezijn en er een
ruimplicht is opgelegd aan Endinet vanuit het ministerie.
Wij hebben eerder al geconstateerd dat uitkomend zand/grond(door zware
regenval) te nat was om terug te brengen om de juiste verdichting te behalen.
Hierdoor hebben de nutspartijen vrachten te natte grond afgevoerd en droog
zand aangevoerd.
Echter heeft deze maatregel mede door een hoge grondwaterstand niet het
beoogde effect gehad .
Op 18 december heeft er een voorlopige oplevering plaats gevonden waarin wij
behoorlijk wat gebreken hebben geconstateerd.
Dit hebben wij ook middels mailwisseling kenbaar gemaakt bij de hoofdaannemer
MarconiOranje en de nutspartijen.
Mocht u hier inzicht in willen dan kunt u mij mailen op
kabelsenleidingen@schijndel.nl
Voor de kerstvakantie is op aanzegging van gemeente door de aannemer
MarconiOranje een veegwagen ingehuurd om alle straten schoon te vegen.
Nu is de aannemer na 3 weken kerstvakantie afgelopen maandag (11 januari)
weer begonnen.
Enkele leidingen dienen nog gerooid te worden alsmede die in de Distelstraat (
Hier was het straatwerk dan ook niet definitief teruggelegd.)
De aannemer zal nogmaals voor oplevering in de gehele wijk een veegwagen al
het overtollige zand op laten vegen.
BrabantWater en Endinet zijn op de hoogte en erkennen dat de kwaliteit van het
herstraten ver onder de maat is.
Zij pakken dit dan ook hoog op en hebben de aannemer gesommeerd direct alle
punten herstellen.
Gezien het grote aantal opleverpunten en het regenachtige weer zal het wel
enkele weken duren voordat wij hier als gemeente goedkeuring op geven.
Hoofdzaak voor ons is dat onveilige situaties hersteld en waar mogelijk
voorkomen worden.

Veelgestelde vragen zijn waarom het straatwerk 3x open moet.
1. nieuwe leiding leggen
2. Pas na goedkeuring van het watermonster (duurt minimaal 5 werkdagen)
kan men de huisaansluitingen overzetten
3. de oude leiding rooien
Wij begrijpen ieders frustratie volkomen en trachten er alles aan te doen om alle
schades/klachten te beperken.
Erop vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Martijn Duijts
Coördinator kabels en leidingen

