Wat merk jij van de werken?
We kunnen je al meteen geruststellen: er komt zeker niet meer
vrachtverkeer jouw kant op dan sinds 2016. Wat is dan wel het
verschil? Nu wordt onverwerkt grind afgevoerd naar verwerkingsinstallaties in Maasmechelen. Op 19 maart 2018 werd de bestemmingswijziging goedgekeurd, waardoor een bewerkingsinstallatie ter
plaatse kan worden gebouwd. Zodra deze in werking is, zal grind
en zand in verschillende maten rechtstreeks naar de eindklant
vertrekken. Niet méér, maar anders dus.
In de loop van 2019 starten we met de bouw van de grindverwerkings
installatie rechts van het depot (verwachte bouwduur: 18 maanden).

Kom mee op werkbezoek
op 23 augustus!
Benieuwd hoe de nieuwe installaties eruit gaan
zien en wat je daarvan gaat merken? Kom met ons
mee op werkbezoek bij een bewerkingsinstallatie
in Maasmechelen. Het werkbezoek vindt plaats op
donderdag 23 augustus van 10 u tot 12 u.
We vertrekken met de bus aan het Rooselaerspad 19
in Dilsen-Stokkem.
Interesse?
Meld je dan aan via w.truyen@grindteam.be
of 089 56 08 08 voor maandag 20 augustus.
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Minderhindermaatregelen
Van zodra de installaties operationeel zijn, beogen we een gemiddeld productie
niveau van ongeveer 1,5 miljoen ton per jaar.
Hoe verwachten we dat te doen met zo min mogelijk hinder voor de buurt?
We namen al heel wat maatregelen:
✓ voeding groot depot met kleiner formaat stenen (nu tot 200 mm,
nadien tot 45 mm)
✓ zeef en breker reeds bij aanvang akoestisch geïsoleerd
✓ akoestische isolatie van andere geluidsbronnen
✓ belading via geluidsarme tunnelbanden
✓ ontsluitingsweg met een S-bocht waardoor het geluid wordt verspreid
✓ geluidsbermen aan beide zijden van de ontsluitingsweg
✓ regelmatige geluidsmetingen aan de dichtstbijzijnde woningen

Tijdens dit alles worden het geluid, de veiligheid en diverse andere milieuaspecten regelmatig opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Ook de overheid
kijkt mee om er zeker van te zijn dat de projectuitvoering volgens de afspraken
verloopt.
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