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Geachte mevrouw / mijnheer,
Op maandag 27 augustus start DNWG Infra B.V. met werkzaamheden aan de
Van Kleffenslaan 72 tot en met 251 en Europalaan 21 tot en met 33 + 68 tot en
met 70 in Middelburg.
Tijdens de informatieavond op 16 augustus jl. hebt u al informatie gekregen over de
werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden.
Met deze nieuwsbrief willen wij u als bewoner graag op de hoogte houden.
DNWG legt de komende maanden nieuwe gasleidingen en elektriciteitskabels aan in
opdracht van Enduris B.V., en drinkwaterleidingen in opdracht van
Evides Waterbedrijf N.V.
Werkzaamheden
De trottoirtegels / straatklinkers worden opgebroken en in een apart depot geplaatst.
Hierna worden sleuven gegraven, nieuwe gas- en waterleidingen aangebracht,
waarna oude asbestcement gas- en waterleidingen worden verwijderd.
Alle woningen worden voorzien van nieuwe aansluitingen van gas en water om een
betrouwbare en veilige omgeving te handhaven, voor nu en de toekomst.
Ook wordt een nieuwe elektriciteitskabel gelegd en de oude kabel verwijderd. Deze
kabel wordt gelegd vanaf het trafohuisje Europalaan, nabij nummer 239 naar
trafohuisje nabij nummer 103.
Gas- en drinkwaterleiding
De huidige gas- en drinkwaterleidingen bestaan uit asbestcementleidingen. Dit
leidingmateriaal 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. De oude leidingen worden direct in een speciale container gelegd.
Op deze wijze werken wij veilig conform de richtlijnen van de Arbeidsinspectie en
voorkomen wij risico’s voor de volksgezondheid.
De nieuwe gas- en drinkwaterleiding zijn PVC-leidingen.
Container
Om de werkzaamheden te kunnen realiseren zijn er veel materialen nodig. Hiervoor
wordt een terrein ingericht en afgesloten met bouwhekken.
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Ook zal hier een asbestcontainer worden geplaatst en zullen aan de bouwhekken
waarschuwingsbordjes worden gehangen. In overleg met de gemeente Middelburg is
bepaald dat er tijdelijk opslagterreinen mogen worden ingericht op de navolgende
plaatsen:
 Trafohuisje nabij Van Kleffenslaan 239
 Op de openbare weg Europalaan nummer 70
 Parkeerplaats nabij Van Kleffenslaan nummer 45
Planning
Fase 1
Europalaan trafohuisje naar Van Kleffenslaan nummer 94
Periode: september - oktober 2018
Fase 2
Van Kleffenslaan nummer 94 naar trafohuisje nummer 103 en park Walcherseweg
Periode: medio september - oktober 2018
Fase 3
Europalaan nummer 21 tot en met 33 + 68 tot en met 70
Periode: november - december 2018
Fase 4
Van Kleffenslaan nummers 189 tot en met 251
Periode: januari - februari 2019
Fase 5
Van Kleffenslaan nummers 117 tot en met 187
Periode: februari - maart 2019
Fase 6
Van Kleffenslaan nummers 100 tot en met 114
Periode: november - december 2018
Fase 7
Van Kleffenslaan nummers 72 tot en met 92, en Walcherseweg 235
Periode: februari - maart 2019
Het straatwerk wordt na de werkzaamheden, per fase, definitief teruggelegd door
De firma Geldof, zijnde de aannemer van de gemeente Middelburg.
Belangrijk om te weten
Voordat de werkzaamheden aan uw huisaansluitingen in uw straat beginnen,
verspreidt aannemer Quality Gas instructiebriefjes.
Om vertraging te voorkomen is het voor ons belangrijk dat u thuis bent als wij
werkzaamheden aan uw gas- en wateraansluiting moeten uitvoeren.
Op het moment dat de aansluitingen worden vervangen zal voor korte duur uw
gastoevoer c.q. drinkwateraansluiting worden afgesloten.
Datum en tijdstip van deze afsluitingen zullen een paar dagen tevoren kenbaar
worden gemaakt.
Voor beide disciplines moet een separate afspraak worden gemaakt.
2 van 3

Onze referentie: 129.2018.o.128/5001456 ECI

DNWG Infra B.V.

Parkeren
Gedurende de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om dichtbij huis of oprit te
parkeren.
In de woonwijk gelden geen beperkingen zoals blauwe zones of vergunningen.
Het parkeren van de auto’s kan in de straten van de wijk worden opgelost.
Reinigingsdienst
Om de reinigingsdienst hun werk goed te laten uitvoeren vragen wij u de kliko, tijdens
de werkzaamheden in uw straat, op onderstaande plaats aan te bieden:
Fase 1 | 2 + 3
Dinsdag is de ophaaldag. U kunt uw vuilcontainer aanbieden zoals u nu gewend bent
te doen.
Fase 4 | 5| 6 + 7
Dinsdag is de ophaaldag. In een Nieuwsbrief zullen wij u informeren waar een
verzamelplaats wordt gesitueerd.
Overlast
Helaas is het niet mogelijk de sanering te laten plaatsvinden zonder overlast. De
straat wordt meerdere keren opengehaald en weer dichtgemaakt ten behoeve van
het verwijderen van de oude kabels en leidingen.
Per fase worden er verkeersvoorzieningen geplaatst. 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. De hulpdiensten
worden door ons geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden.

Communicatie
Per fase informeren wij u per brief. Zowel algemene informatie over dit project als
deze bewonerscommunicatie kunt u terugvinden op
www.DNWG.nl/werkinuwbuurt. Uw wijkmanager is mevrouw R. van Iwaarden.
Contact
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Quality Gas uit Ossendrecht.
Voor vragen kunt u, tijdens kantooruren (08.30-17.00 uur), contact opnemen met:
 Uitvoerder de heer M. Jansen (Quality Gas), telefoon 06-29.46.29.55.
 Projectopzichter de heer E. Moesman (DNWG), telefoon 06-10.43.73.78.
 Front Office DNWG, telefoon 0113-741100.
Met vriendelijke groet,
DNWG Infra B.V.

P.P. van Beers
Projectmanager
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