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Elektriciteitskabel verzwaren en vervangen daarnaast gas- en
waterleidingen saneren op enkele adressen.

Goes, 15 april 2022

Geachte mevrouw/mijnheer,
In de week van 9 mei 2022 zal DNWG Infra B.V. in opdracht van Stedin Netbeheer
B.V. starten met werkzaamheden in uw buurt. In deze brief leest u wat dit voor u als
bewoner betekent.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het verzwaren en vervangen van een
middenspanningskabel en een gedeelte sanering van de gas- en waterleiding.
Daarvoor is het nodig dat wij de straat, de berm en mogelijk een deel van uw inrit
tijdelijk opbreken. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet
parkeren. Uiteraard zorgen wij ervoor dat u uw pand altijd kunt bereiken
Tevens worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk overgenomen op de
nieuwe elektriciteitskabel en gas- en waterleiding. Is het noodzakelijk dat wij uw
huisaansluiting dienen te koppelen aan de nieuwe elektriciteitskabel? Dan kan dit
betekenen dat u korte tijd geen elektriciteit heeft.
Huisaansluitkabels en leidingen
Een aantal woningen wordt gesaneerd en voorzien van nieuwe elektriciteits-, gas- en
wateraansluiting om een betrouwbare en veilige omgeving te creëren, voor nu en de
toekomst. Hiervoor moet een monteur bij u binnen zijn. Bijvoorbeeld in de meterkast.
Een aantal werkdagen van tevoren neemt de aannemer daarover contact op met u.
Wanneer uw huisaansluiting op de nieuwe kabels en leidingen worden aangesloten
kan dit betekenen dat u korte tijd geen beschikking heeft over elektriciteit.
Planning
Volgens planning duren de werkzaamheden ongeveer 13 weken indien er zich geen
onvoorziene situaties voordoen.
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Aannemer
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf H4A.

Contact
Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder
van aannemingsbedrijf H4A, de heer M. Kolijn bereikbaar via telefoonnummer
0115-841000
Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de
heer M. Moes via telefoonnummer 0113 – 741100.
Kijkt u voor meer informatie op onze website: www.dnwg.nl
Met vriendelijke groet,
DNWG Infra B.V.

A. van der Have
Projectmanager

2 van 2

