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Werkzaamheden aan kabels en leidingen in bovengenoemde
straten

Goes, 31 oktober 2018
Geachte mevrouw/ meneer,
Op 5 november aanstaande start DNWG in opdracht van netbeheerder Enduris B.V.
en Evides Waterbedrijf met werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de
Dorpsstraat en omgeving.
Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In
opdracht van Evides werk DNWG aan uw drinkwaterleidingnet. In deze brief leest u
wat dit voor u als bewoner betekent.
Werkzaamheden
Wij leggen nieuwe elektriciteitskabels en een nieuwe gas- en drinkwaterleiding aan in
uw straat. De oude elektriciteitskabels, gasleiding en drinkwaterleiding worden
vervangen. Daarvoor verrichten wij graafwerkzaamheden in de straat en het trottoir.
Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Wij zorgen er
voor dat u te allen tijde uw woning, winkel, restaurant, et cetera kunt bereiken.
Ook een deel van de huisaansluitingen passen we aan. Hiervoor moet een monteur
bij u binnen zijn. Een aantal werkdagen van te voren neemt de aannemer daarover
met u persoonlijk contact op. Wanneer uw huisaansluiting op de nieuwe kabel en
leidingen wordt aangesloten kan dat betekenen dat u korte tijd geen beschikking
heeft over de voorzieningen (elektriciteit, gas, drinkwater).
Planning
Volgens planning duren de werkzaamheden van deze fase ongeveer 22 weken
wanneer zich geen onvoorziene situaties voordoen.
Het project is in twee stukken geknipt. Na de zomer van 2019, omstreeks november
2019 wordt het laatste deel van het werk uitgevoerd. De periode er tussen is alles
hersteld.
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Aannemer
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Voogd uit Grijpskerke.
Contact
Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder
van aannemer de Voogd, Marco Sturm op telefoonnummer 06 5064 7914.
Heeft u algemene projectvragen? Kijk dan op www.DNWG.nl/oostkapelledorpsstraat. Heeft u geen beschikking over internet? Neem dan tijdens kantooruren
contact op met onze projectopzichter voor dit project Eddy Moesman via het Front
Office van DNWG op telefoonnummer 0113 74 11 00.
Met vriendelijke groet,
DNWG Infra B.V.

Hans van Belzen
Projectmanager
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