VIE WERKZAAMHEDEN DAMWAND WIJNGRACHT
Aan: de bewoners van Wijgracht (ged).

September 2021

Zoals bekend zijn de
nieuwbouwwerkzaamheden voor VIE
volop in uitvoering. Daarnaast is de
gemeente gestart met de
voorbereidingen voor de inrichting van
de Openbare Ruimte. Een onderdeel
hiervan is het aanbrengen van een
stalen damwand in het talud langs de
Wijngracht om het hoogte verschil op
te vangen.

zodat deze geheel aan het zicht wordt
onttrokken.

Waar
De werkzaamheden worden in opdracht van
de gemeente uitgevoerd ter plaatse van het
talud aan de Wijngracht zoals op de
achterzijde van deze Flyer aangegeven. De
damwand wordt ca. 2 meter achter het
trottoir geplaatst en sluit aan op het
bestaande betonnen bastion.
Wat
Er wordt een stalen damwand aangebracht
die als grondkerende constructie dient om de
inrichting van de openbare ruimte aan de
Wijngracht (kopse zijde zwembad) mogelijk
te maken.
De stalen damwand bestaat uit stalenplaten
met een lengte van ca. 10 meter. Deze
platen worden middels trillen (laag frequent)
tot ca. 8 meter diep in de grond gebracht. De
werkzaamheden worden door de firma Terra
Constructa uitgevoerd.
De platen blijven ca. 2 meter in het zicht. In
de tweede fase (vierde kwartaal 2021) wordt
de damwand afgewerkt met natuursteen

Wanneer
De werkzaamheden starten in de week van
27 september 2021 en zullen circa tweedrie weken duren.
Bouwkundige inspectie
Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de
damwand vindt er een bouwkundige
inspectie van uw woning plaats. Hiervoor
schakelt de aannemer een onafhankelijk
bureau (Beugels) in. Dit bureau treedt
hierover persoonlijk met u in contact.
Om eventuele optredende trillingen te
registreren zullen een aantal trillingsmeters
worden geplaats. Met de betreffende
eigenaren zal vooraf contact worden
opgenomen.
Uw woning zal ook aan de binnenzijde
(fotografisch) worden geïnspecteerd. Deze
inspectie is noodzakelijk om, in geval van
eventuele schade, dit na afloop van het
werk correct te kunnen afhandelen.
Een afschrift van de inspectie van uw pand
kunt u opvragen bij de toezichthouder.
U bent niet verplicht om deel te nemen aan
deze inspectie.
Overlast
Een deel van de damwand wordt vanaf de
Wijngracht geplaatst. Hiervoor zal er
gedurende deze fase een rijstrook worden
afgesloten.

Hoewel er alles aan wordt gedaan om dit te
voorkomen, is overlast niet geheel uit te
sluiten. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u tijdens
kantooruren terecht bij de projectleider dhr.
T. Stratermans of dhr. M. Caumo tijdens
kantooruren te bereiken via 045-5676767 of
via e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl
Verspreidingsgebied:
Wijngracht 74, 68-72B en 72, Schubertstraat 1,
C.C. Wijkplatform Oost, Wijckerveste, Pellikaan,
Wethouders Weijers en Wiermans

