Evaluatie-overleg betreffende vervangen waterleiding centrum DB d.d. 21 mei 2019 op het
Stadskantoor.
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Evaluatieverslag d.d. 21 mei 2019

Algemeen:
Het vervangen van de waterleiding in het centrum van Den Bosch is een project met een grote impact
op bewoners, bedrijven en gebruikers van de stad. De uitvoering duurt ca. 8 maanden. Aannemer
Timmermans Infra heeft het werk opgedeeld in ca. 20 fasen, de uitvoeringsduur is ca. 8 maanden. Op
dit moment zijn er bijna 3 fasen gereed en is de uitvoering ca. 6 weken onderweg. Onderstaand de
hoofdpunten van de evaluatie.

Planning:
- De uitvoering verloopt conform de voor start uitvoering opgegeven planning van Timmermans
Infra.
- De omleidingstekeningen en aanvragen bij parkeermanagement worden tijdig
gecommuniceerd.
Communicatie:
- Gemeente ‘s-Hertogenbosch: zeer tevreden; er worden weinig tot geen klachten ingediend en
er is goede afstemming met gemeente over planning en werkzaamheden.
- Bewoners: gaat goed; Timmermans Infra brengt persoonlijk brieven langs de aanwonenden
en geeft uitleg over de werkzaamheden.
- Timmermans: geeft aan dat de communicatie met gemeente ’s-Hertogenbosch goed verloopt.
Ook de communicatie met Jordi Peeters gaat goed; Jordi regeert snel en adequaat op vragen
van Timmermans Infra.

Afspraken
- Gemeente ’s-Hertogenbosch geeft aan dat de gemaakte afspraken met Timmermans Infra
keurig en in goed overleg worden nagekomen.
Omleidingen en verkeersafzettingen:
- Er vindt goede communicatie en afstemming plaats tussen Timmermans Infra en Joram.
- De inzet van verkeersregelaars is van meerwaarde bij smalle drukke straten.
Straatwerk:
- Straatwerk wordt direct na de werkzaamheden hersteld. Dit wordt door de gemeente als zeer
prettig ervaren. Helaas is het niet mogelijk om in het drukke centrum het verkeer van het vers
gestraat straatwerk af te houden met schade aan straatwerk als gevolg.
Parkeren:
- Gemeente geeft aan dat de communicatie met parkeermanagement en stadstoezicht goed
gaat.
Tijdelijke depot:
- Er is een klacht over het tijdelijk depot binnengekomen. Geert van der Loo heeft de melder
uitleg gegeven over de werkzaamheden en planning van het project. De melder begreep de
situatie en dat het depot van tijdelijke aard is.

Conclusie:
Uit bovenstaande is door de aanwezige partijen de conclusie getrokken dat het project naar
tevredenheid verloopt.

