PROJECT BERINGE - BLM

Extra opzichters
en vlaai
Het is misschien wel de gezelligste klus ooit: het project
van BLM in Beringe. Uitvoerder Ron Mulder legt in dit dorp
een regenwaterstelsel aan. Met een team van vijftien man
en extra opzichters …
De gemeente Beringe ligt in Noord-Limburg. Door hevige regenval de afgelopen
jaren raakt het rioolstelsel steeds vaker
overbelast. Het dorp wil daarom dit
regenwater scheiden van het rioolwater.
Regenwater is schoon en kan zo terug de
natuur in. BLM won de aanbesteding en
mag een extra regenwaterbuis door het
dorp aanleggen. Bewoners kunnen vrijwillig kiezen of ze op deze aparte afwatering aangesloten willen worden. Liefst
meer dan 90% heeft hiervoor gekozen.
‘Eind augustus 2017 zijn we gestart,’
vertelt Ron. ‘Een mooie klus die lekker
loopt. We werken in trajecten van zo’n
100 meter per keer. Is dat klaar, schuiven
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we door naar de volgende 100 meter. Zo
voorkomen we dat een hele wijk openligt
en mensen lang met een opengebroken
tuin en trottoir zitten. Gelijktijdig leggen
we alle trottoirs opnieuw aan en vernieuwen we het straatwerk en alle parkeerplaatsen. Alles ziet er dan weer strak uit.’
‘We werken met een team van vijftien
man,’ vervolgt Ron. ‘Hierdoor kunnen we
steeds zo snel mogelijk iedere 100 meter
in dezelfde staat terugbrengen. Eind april
2018 verwachten we klaar te zijn. Dan zit
er een mooie en plezierige klus op. Met
aardige en “meewerkende” inwoners. De
gemiddelde leeftijd in de wijk waar we nu
bezig zijn, ligt wat hoger dan gemiddeld.

Als we het mogen geloven, heeft het merendeel van de mannen in de wegenbouw
gewerkt. Er lopen dus dagelijks aardig
wat extra opzichters rond op het werk. Uit
alle geïnteresseerde en gezellige praatjes
met de bewoners blijkt dat ze ons werk
waarderen. En niet te vergeten de overheerlijke vlaai die we pas van een dame
kregen. Een mooi compliment voor deze
club. Ben er trots op!’

