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Geachte mevrouw / mijnheer,
Hiermee informeren wij u over werkzaamheden, die in uw straat verricht gaan
worden.
In opdracht van Enduris B.V. en Evides Waterbedrijf N.V. zal DNWG Infra B.V.
in de komende periode elektriciteitskabels en een nieuwe gas- en drinkwaterleiding
aanleggen in bovengenoemde straten.
Middels het schrijven van de gemeente van 21 april 2020 bent u reeds geïnformeerd
dat wij de werkzaamheden gaan uitvoeren, voorafgaand aan de reconstructiewerkzaamheden van de gemeente.
Werkzaamheden en indicatieve planning
Onze werkzaamheden houden in dat de straatklinkers en trottoirtegels worden
uitgenomen en in een apart depot worden geplaatst. Hierna worden sleuven
gegraven om nieuwe waterleidingen, gasleidingen en elektriciteitskabels aan te
brengen. Daarna zullen de oude kabels en leidingen worden verwijderd.
Het project zal in drie fases worden uitgevoerd waarbij wij voornemens zijn om op
25 mei 2020 te starten met de werkzaamheden in het blauw aangegeven deel, te
weten: Lammensstraat, Hurgronjestraat en Van der Swalmestraat (zie indicatief
projectplan). Deze fase zal tot de bouwvakvakantie duren.
De uitvoering van de twee andere fases staat gepland van augustus tot begin 2021,
indien er geen onverwachte situaties voordoen.
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Werkzaamheden tijdens de coronacrisis
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moeten wij voor een juiste en veilige
afronding ook werkzaamheden in uw meterkast verrichten. Vanwege het coronavirus
zijn wij extra zorgvuldig en hanteren wij hiervoor strenge regels, want de gezondheid
van onze klanten en monteurs zijn onze hoogste prioriteit. Wij volgen hierbij de
regels vanuit het RIVM en het protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’.
U kunt dit protocol nalezen op de website van de Rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/protocol-samen-veiligdoorwerken-voor-bouw--en-technieksector-van-kracht.
De monteur informeert u op de dag van uitvoering
Alle woningen dienen te worden overgenomen op de nieuwe gas-, water-, en
elektriciteitsaansluiting en/of te worden gesaneerd. Voordat de werkzaamheden aan
uw huisaansluitingen in uw straat starten, zal de uitvoerder van de aannemer met u
hierover communiceren.
Om vertraging te voorkomen is het voor ons belangrijk dat u thuis bent als wij
werkzaamheden aan uw gas-, water- of elektriciteitsaansluiting moeten uitvoeren.
Op het moment dat wij de aansluitingen vervangen zal voor korte duur uw
gastoevoer, drinkwaterleiding of elektriciteitsaansluiting worden afgesloten.
Om zorg te dragen voor uw veiligheid en die van onze monteur is het belangrijk dat u
en uw huisgenoten minimaal 1,5 meter afstand houden. Ook moet de route naar de
meterkast vrij toegankelijk zijn en de meterkast zelf moet leeg zijn.
Werkwijze bij (vermoeden van) coronabesmetting in uw huishouden
Onze monteurs mogen uitsluitend aan het werk als zij zelf geen ziekteverschijnselen
vertonen. De monteur zal vooraf vragen of u of een medebewoner een coronabesmetting heeft of klachten (zoals een verkoudheid of koorts) vertoont die daarop
kunnen duiden. Als dit het geval is, kan de monteur de werkzaamheden helaas niet
uitvoeren. Wij nemen dan contact met u op voor een andere afspraak, als iedereen
hersteld is. Vanzelfsprekend voert de monteur de werkzaamheden alleen uit met uw
toestemming. De monteur kan zich legitimeren, vraagt u hier gerust naar; bekijk deze
dan wel vanaf minimaal 1,5 meter afstand.
Aannemer
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemer Quality Infra B.V. uit
Ossendrecht, telefoonnummer 0164-615969.
Contact
Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder,
de heer M. Jansen op telefoonnummer 06-29462955.
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1.0 Indicatief projectplan

Materiaalopslag
In week 21 staat de inrichting van de opslag van de materialen gepland.
De locatie zal het groentje zijn op de kop van de Glacisstraat zoals in onderstaande
schets is aangegeven.

Parkeren
Om de parkeeroverlast te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd
uitgevoerd. Wij verzoeken u uw auto, tijdens de werkzaamheden, buiten de
werkvakken te parkeren.
Overlast
Helaas is het niet mogelijk de sanering te laten plaatsvinden zonder overlast. De
straat wordt meerdere keren opengebroken en weer dichtgemaakt ten behoeve van
het verwijderen van de oude kabels en leidingen. Uiteraard stellen wij alles in het
werk om de overlast zoveel mogelijk te beperken, onder andere door het plaatsen
van loopplanken, zodat u te voet uw woning kunt bereiken.
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Hulpdiensten
De hulpdiensten worden door ons geïnformeerd over de voortgang van de
werkzaamheden.
Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met
ondergetekende middels e-mail: rvertriest@dnwg.nl of met onze projectopzichter
voor dit project de heer E. Moesman via het Front Office van DNWG op
telefoonnummer 0113-741100.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
DNWG Infra B.V.

Richard Vertriest
Projectmanager
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