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Geachte heer Weys,
In uw brief van 29 december 2014 stelt u ons vragen over de bouwstraat Burgemeester Heldenslaan te Lepelstraat.
Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.
1. Aan te geven wanneer de bouwbestrating vervangen wordt voor uiteindelijke bestrating?

Antwoord:
De bouwstraat wordt in het 2e kwartaal van 2015 vervangen door de definitieve bestrating. Momenteel loopt de
voorbereiding en wij verwachten over enkele maanden het werk te kunnen aanbesteden.
2. Wat de gevolgen van deze werkzaamheden voor de doorgang voor de bewoners?

Antwoord :
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de bestrating opgebroken en zijn de woningen tijdelijk niet voor
auto's bereikbaar. De woningen blijven wel bereikbaar voor voetgangers via het naastgelegen voetpad. Ruime tijd
voordat de werkzaamheden starten worden de bewoners geïnformeerd over de wijze van uitvoering en de
bereikbaarheid van de woningen .
3.

Welke kosten gemoeid zijn met de vervanging van de bouwbestrating en of daar rekening mee gehouden is in de
begroting voor volgend jaar?

Antwoord :
De herbestrating van de Burgemeester Heldenslaan ad€ 15.000,- kunnen worden bekostigd uit de voorziening
nagekomen kostenafgewerkte exploitaties. Hierover wordt jaarlijks in het verslag bouwgrondexploitaties verantwoording
afgelegd.

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.
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Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer L.J. Allewijn,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277580.
Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,
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