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Goes, 27 juli 2020
Geachte mevrouw / mijnheer,
Vanaf 24 augustus 2020 gaat DNWG Infra B.V. in opdracht van netbeheerder
Enduris B.V. en Evides Waterbedrijf N.V. starten met werkzaamheden aan de kabels
en leidingen in bovengenoemde straten. Deze werkzaamheden zullen voortduren tot
medio maart 2021.
Werkzaamheden
De bestaande elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen in uw
straat gaan wij vervangen. De straatklinkers en tegelverharding worden
opgebroken en in een apart depot geplaatst. Verder verrichten wij dan
graafwerkzaamheden in uw straat en het trottoir om de vervangingen mogelijk te
maken. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren.
Wij zorgen er voor dat u te allen tijde uw woning kunt bereiken.
Asbestcementleidingen
Het leidingmateriaal van de bestaande gas- en drinkwaterleiding is asbestcement
en is altijd zonder enig risico gebruikt. Echter, bij het verwijderen van de leidingen
gelden extra voorzorgsmaatregelen, zoals beschermende kleding voor de
medewerkers en het volledig verpakken van de leidingen wanneer deze zijn
losgehaald. Op deze wijze werken wij veilig conform de richtlijnen van de
Inspectie SZW en voorkomen wij risico’s voor de volksgezondheid. De nieuwe
gas- en waterleidingen zijn PVC-leidingen.
Huisaansluitleidingen
De meeste woningen worden voorzien van nieuwe elektriciteitskabels, gas- en/of
wateraansluitingen om een betrouwbare en veilige omgeving te handhaven, voor nu
en de toekomst. Hiervoor moet een monteur bij u binnen zijn, bijvoorbeeld in de
meterkast. Een aantal werkdagen van te voren neemt de aannemer daarover met u
persoonlijk contact op.
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Wanneer uw huisaansluiting op de nieuwe leidingen wordt aangesloten kan dit
betekenen dat u korte tijd geen beschikking heeft over de voorzieningen (elektriciteit,
gas, drinkwater).
Planning
Volgens planning duren de werkzaamheden van het gehele werk van eind augustus
2020 tot half maart 2021, wanneer zich geen onvoorziene situaties voordoen.
De werkzaamheden vinden in vijf fases plaats zoals u op de tekening in de bijlage
kunt zien. De exacte data krijgt u in een separate brief van onze aannemer.
Opslagterrein
Om de werkzaamheden te kunnen realiseren zijn er veel materialen nodig. Op een
tweetal locaties wordt een terrein ingericht en afgesloten met bouwhekken, dat dient
als opslaglocatie voor de materialen, bouwketen en een asbestcontainer. Wij zijn
voornemens om dit in te richten aan de Dauwendaelselaan ter hoogte van nummer
41 bij het elektriciteitshuisje en aan beide zijden van de weg.
Overlast
Helaas is het niet mogelijk de sanering te laten plaatsvinden zonder overlast.
Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om de overlast zoveel mogelijk te
beperken, onder andere door het plaatsen van loopplanken zodat u te voet uw
woning kunt bereiken. Wij informeren de hulpdiensten over de voortgang van de
werkzaamheden.
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
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.
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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.
Storing
Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u deze melden via de
volgende storingsnummers
Voor gas en elektriciteit is dit:
Voor drinkwater is dit:

0800-9009
0113-741100

Contact
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Quality Infra B.V.
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren (08.30 tot 17.00 uur) terecht bij:
• Glenn Govaarts hij is het aanspreekpunt voor u tijdens de werkzaamheden.
Elke woensdag van 8.00 tot 11.00 uur zal hij aanwezig zijn in de keet
aan de Dauwendaelselaan ter hoogte van nummer 41 om specifieke vragen te
beantwoorden van de bewoners. Glenn zijn telefoonnummer is 06-29492948.
De uitvoerder van Quality Infra B.V is Maurice Jansen telefoonnummer 06-29462955
De projectopzichter van DNWG is Eddy Moesman, telefoonnummer 06-10437378.
Zie ook: https://www.dnwg.nl/werk-in-uw-buurt.
Met vriendelijke groet,
DNWG Infra B.V.

J.K. Schaarman
Projectmanager
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