
Werkzaamheden  Liedeweg
dd 14-01-2016 

De aannemers zijn na nieuwjaar weer aan het werk op de Liedeweg en dat heeft het 
volgende tot gevolg: 

1 - Liander heeft deze week zijn middenspanningskabel aangebracht en de sleuf is 
inmiddels aangevuld. Deze en komende week worden tevens een aantal aansluitingen 
overgenomen. Deze werkzaamheden doen zij in de berm en daar zal het doorgaande 
verkeer weinig hinder van ondervinden. Hiermee worden de werkzaamheden voor Liander 
volgende week afgerond.  

2 - De werkzaamheden van de Bam ten aanzien van de verhardingen zijn als volgt: 
A. Deze en volgende week worden de doorsteken van de riolering onder de weg door 

uitgevoerd. Daarnaast worden de drempels verwijderd zodat het frees- en 
asfaltwerk doorgang kan vinden. Hier kan men hinder van ondervinden, maar de 
Bam zal proberen om de doorgang middels rijplaten te garanderen. 

B. 22 januari - Volgende week worden de voorbereidende werkzaamheden voor het 
frezen uitgevoerd (freesdieptes in cijfers op het wegdek). Aansluitend wordt vrijdag 
22 februari het asfalt op hoogte gefreesd. De frees begint aan 1 zijde en ‘loopt’ dan 
langzaam in 1 dag naar de andere zijde. Het betreft een freesmachine met een 
vrachtwagen die het gefreesde materiaal opvangt en afvoert. Tijdens deze 
freeswerkzaamheden is de weg ter plaatse van de freesmachine geheel 
afgesloten. Er is echter op gepaste afstand zowel voor als achter de freesmachine 
ruimte om met een personenwagen uw woning te bereiken. Er mogen die dag 
alleen geen voertuigen op het asfalt staan. 

C. 1 t/m 5 februari – in de periode van 1 t/m 5 februari worden er 
asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Dit houdt o.a. in het aanbrengen van kleeflagen 
tussen de asfaltlagen in èn de daadwerkelijke asfaltlagen. In die week wordt het 
werk voor grote delen geheel afgesloten. We zullen nog aangeven middels een 
huis-aan-huis-brief wanneer en waar dat exact plaatsvindt en vanuit welke zijde 
(noord/zuid) woningen/bedrijven eventueel bereikbaar zijn. Hiervoor geldt dat er 
ook geen voertuigen op de weg mogen staan en dat de weg beperkt bereikbaar is. 
Wanneer het asfalt voldoende is afgekoeld worden delen vrijgegeven voor verkeer. 
Op de koppen van het de Liedeweg wordt de afzetting bijgestaan door een 
verkeersregelaar. Indien de weersinvloeden te slecht zijn om de deklaag (= 
bovenste laag asfalt) te kunnen aanbrengen wordt deze op een later tijdstip 
aangebracht. 

D. 8 februari t/m mei – in deze periode worden diverse werkzaamheden langs de weg 
uitgevoerd. Het betreft dan het aanbrengen van grasbetontegels langs de kant van 
de verharding, het aanbrengen van voetpaden inclusief trottoirbanden en het 
aanbrengen van kolken voor de waterafvoer. Gedurende deze periode worden de 
werkzaamheden zoveel mogelijk aan 1 zijde van de weg uitgevoerd zodat de 
andere zijde berijdbaar is. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan verneem ik die graag. 
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