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Na komende vakantieperiode gaan we in opdracht van Waterschap Peel en Maasvallei G-rekenins ee.1040372

starten met de werkzaamhedèn aangaande project "Herinrichting Tielebeek" te Milsbeek :::"0'l?l:?-?:?-^^.
Op 24 augustus zal gestart worden met het uitvoeren van voorbereidende
werkzaamheden. Een week later zal vervolgens worden aangevangen met de
daadwerkelijke uitvoering.

Het beektrajecVprojectgebied van dit herinrichtingsproject ligt tussen de provinciale weg N271
en de Maas. Het traject is ca. 2,5 km lang. Aan de Tielebeek en Maasmonding zal natuurlijk herstel
plaatsvinden waarbij vispasseerbaarheid weer mogelijk wordt. Ook worden maatregelen langs de
beek uitgevoerd. Dit om zowel de ecologische als landschappelijke betekenis van het gebied te
verbeteren. Door de werkzaamheden kan aan de beek inclusief de beekmonding in de l\4aas de status
natuurbeek ontleend worden. Zo worden faunapassages aangelegd en worden percelen langs de
beek natuurlijk ingericht. Daarnaast kunnen recreanten op meerdere plaatsen genieten van de
natuurlijk ingerichte beek waarvan het beheer en onderhoud wordt afgestemd op de natuurfunctie van
de beek.

Gestart zalworden met de werkzaamheden in het gedeelte tussen de Bossebrugweg en N271. Hierna
gaan we verder in het benedenstroomsgedeelte tussen de Bossebrugweg en de Maasmonding.

Gedurende de werkzaamheden zullen er grondtransporten plaatsvinden. De routen van deze
transporten trachten we zoveel mogelijk binnen het projectgebied en onverharde paden te houden.
Dit zal uiteraard niet altijd mogelijk zijn.

ln verband met uit te voeren werkzaamheden in de Bloemenstraat zal deze enkele weken afgesloten
worden. Deze afsluiting zal plaatsvinden na 5 september a.s..

Ter aanduiding van de werkzaamheden, afsluiting en verkeersveiligheid zullen er tijdelijke
verkeersmaatregelen ingesteld worden.

Uiteraard streven wij ernaar de overlast voor u tot een minimum te beperken. Helaas zal dit niet altijd
mogelijk zijn. Graag vragen wij hiervoor uw begrip.

Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Aannemingsbedrijf van der Zanden Moergestel B.V.

Op al onze aanbiedingen en

overeenkomsten zijn de

4.V.4.201 3 van toepassing.


