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Goes, 11 april 2022

Geachte mevrouw/mijnheer,
In de week van 19 april 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 vervangen van de waterleiding en van de
laagspanningskabel. Hierbij worden er diverse huisaansluitingen van woningen
gesaneerd. Daarvoor is het nodig dat wij de straat en de trottoirs tijdelijk openbreken.
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 waterleiding en elektriciteitskabel. Indien uw huisaansluiting moet worden
gekoppeld aan de nieuwe voorziening, dan kan dit betekenen dat u korte tijd geen
water of elektriciteit heeft.
Planning
Volgens planning duren de werkzaamheden ongeveer tot en met week 24 indien er
zich geen onvoorziene situaties voordoen.
Aannemer
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf MVOI.
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Contact
Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder
van aannemer MVOI, de heer A. van Duuren bereikbaar via telefoonnummer 0657176639 of het e-mail adres a.v.duuren@mvoi.nl.
Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de
heer C. Markwat via telefoonnummer 0113 – 741100.
Kijkt u voor meer informatie op onze website: https://www.dnwg.nl
Met vriendelijke groet,
DNWG Infra B.V.

A.R. Breuer
Projectmanager
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