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Geachte heer, mevrouw,

Goes, 11 oktober 2019

Als vervolg op de eerder georganiseerde informatieavond op 3 juli 2019 jl. in De Lieve te Hulst leest
u in deze brief een update over de werkzaamheden.
Heeft u de informatieavond gemist en wilt u alsnog de presentatie toegestuurd krijgen, neem dan
contact op met de omgevingsmanagers (contactgegevens staan aan de achterzijde van deze brief).
Planning
Op maandag 14 oktober 2019 start aannemer Baas B.V. met voorbereidende werkzaamheden met
betrekking tot het gas-, water en elektriciteitsnet in opdracht van DNWG. In deze week gaat Baas
B.V. het werkterrein inrichten en wordt het depot ingericht aan de Hulster Nieuwlandweg. Vanaf 21
oktober start de aannemer met fase 1 aan de noordzijde van de Tivoliweg met de werkzaamheden
(naast het tankstation “Firezone”).
Afvalbeleid
Uw rolemmer dient u tijdens de werkzaamheden op de gangbare plaats te zetten. De aannemer
zorgt ervoor dat deze op de juiste plaats neer wordt gezet zodat de ZRD (reinigingsdienst) de
rolemmers kan legen.
Parkeren
Wij vragen u uw auto buiten het werkvak te parkeren en om uw begrip hiervoor. Voor deze
werkzaamheden is aan de Glacisweg is een tijdelijke parkeerplek gerealiseerd.
Storingsnummer
Heeft u een gas- of stroomstoring? Meld deze dan 24 uur per dag via het gratis telefoonnummer:
0800 – 9009. Uw melding komt dan direct terecht bij uw lokale netbeheerder.
Op waterstoring.nl vindt u een actueel overzicht van storingen en werkzaamheden aan de
drinkwatervoorziening. Staat uw storing niet op waterstoring.nl? Dan kunt u de waterstoring
doorgeven via het telefoonnummer:
0900 – 0787
DNWG Infra BV, Enduris en Evides
Enduris B.V. is uw regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas. DNWG beheert en onderhoudt
de netten in opdracht van Enduris.
Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides
werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

Vragen en contact
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van DNWG? Check dan:
www.dnwg.nl/hulst-tivoliweg
Heeft u geen beschikking over internet of heeft u vragen die op de website niet beantwoord worden,
neem dan contact op met de omgevingsmanagers (bij voorkeur via mail):
omgeving@adviesbureau-rae.nl.
Ian Calbo, telefoonnummer: 06-46788601.
Wim de Rijke, telefoonnummer: 06-54605913
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