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HERINRICHTING
EUROPASTRAAT BORNE

Geachte bewoners en ondernemers,
De werkzaamheden in de eerste fase van de Europastraat zijn gestart.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang en de planning
van de werkzaamheden.

Rioolwerkzaamheden
Tijdens de eerste fase is een start gemaakt met de
rioleringswerkzaamheden. Op 4,5 meter diepte hebben wij nieuwe
aansluitingen gemaakt, zodat we het riool in de volgende fasen verder
door kunnen leggen. Deze werkzaamheden zijn een flinke klus. We
werken tijdens deze fase daarom 6 dagen in de week aan de
Europastraat, om de verkeersopstopping zo kort mogelijk te laten
duren.
Bent u benieuwd hoe deze werkzaamheden er aan toe gaan? Dirk de
Graaf maakt met een drone regelmatig foto’s van het project. Kijk op de
app voor een selectie van de foto’s.

Bomenkap
Op donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober gaan we aan de slag
met het kappen van bomen in de Europastraat. Alleen bomen waar een
kapvergunning voor is aangevraagd worden gekapt. Voor aanvang van
de kapwerkzaamheden wordt een voorschouw gedaan om o.a. nesten
van vogels in de bomen uit te sluiten. De kapwerkzaamheden zorgen
mogelijk voor verkeershinder, daarom worden tijdens de
werkzaamheden verkeersbegeleiders ingezet.

Bereikbare Medewerkers
o Omgevingsmanager NTP :
mvr. A (Anke) Volkerink
: 06-48 36 76 03
: europastraat@ntp.nl
o Uitvoerder NTP :
dhr. D (Dick) Veldman
: 06-20 34 31 91

NTP heeft voor informatie
over de werkzaamheden de
omgevingsapp.

“Europastraat”

Werkzaamheden komende weken
Als de rioleringswerkzaamheden gereed zijn kan een start gemaakt
worden met het aanbrengen van het nieuwe straatwerk. Vrijdag 1
oktober start de stratenmaker met de straatwerkzaamheden, die
ongeveer een week zullen duren. Op 7 en 8 oktober vinden
asfalteringswerkzaamheden plaats. Zaterdag 9 oktober wordt de
coating op het fietspad en de belijning op de weg aangebracht. Naar
verwachting kan de Europastraat ter hoogte van de Grotestraat op
maandag 11 oktober weer in gebruik genomen worden. De voortgang
van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer. Op het moment dat
het heel slecht weer wordt, is het mogelijk dat bepaalde
werkzaamheden uitlopen.

Meer informatie
Bij de start van iedere nieuwe fase brengen we u met een nieuwsbrief
op de hoogte van de planning en de werkzaamheden. Als u nog vragen
heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze
omgevingsmanager via het mailadres europastraat@ntp.nl

Kijk ook eens op de projectpagina van de gemeente Borne
www.borne.nl/samenleving/projecten/herinrichting-europastraat

Via de QR-code is de app
gratis te downloaden
via de app-store van uw
telefoon.
(iOS en Android).

Voor het ontvangen van
pushberichten moet uw
telefoon goed ingesteld
staan.

Wilt u de nieuwsbrief
voortaan digitaal
ontvangen? Stuur dan een
mailtje naar
europastraat@ntp.nl

