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Goes, 28 augustus 2020
Geachte mevrouw / mijnheer,

Vanaf 31 augustus, vervolgt DNWG in opdracht van netbeheerder Enduris B.V.
en Evides Waterbedrijf, haar werkzaamheden aan de kabels en leidingen aan de
Oude Vlissingseweg te Middelburg.
Werkzaamheden
Wij gaan de bestaande elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen in uw
straat vervangen. De straatklinkers en tegelverharding worden opgebroken en in
een apart depot geplaatst. Verder verrichten wij dan graafwerkzaamheden in uw
straat en het trottoir om de vervangingen mogelijk te maken. Dit kan betekenen
dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Wij zorgen er voor dat u ten
allen tijde uw woning kunt bereiken.
Asbestcementleidingen
Het leidingmateriaal van de bestaande gas- en drinkwaterleiding is asbestcement
en 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. Op deze wijze werken wij veilig conform de richtlijnen van de
Inspectie SZW en voorkomen wij risico’s voor de volksgezondheid. De nieuwe
gas- en waterleidingen zijn PVC-leidingen.
Huisaansluitleidingen
De meeste woningen worden voorzien van nieuwe elektriciteitskabels, gas- en/of
wateraansluitingen 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 te voren neemt de aannemer daarover met
u persoonlijk contact op. Wanneer uw huisaansluiting op de nieuwe leidingen
wordt aangesloten kan dat betekenen dat u korte tijd geen beschikking heeft over
de voorzieningen (elektriciteit, gas, drinkwater).
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Planning
Volgens planning duren de werkzaamheden van het het resterende gedeelte
ongeveer 8 weken wanneer zich geen onvoorziene situaties voordoen. De
werkzaamheden vinden in fases plaats.
• Aanleg hoofdleidingen 31 augustus tm 21 september;
• Vernieuwen huisaansluitingen vanaf 14 september;
• Verwijderen van de hoofdleidingen 28 september tot ca 23 oktober.
Overlast
Helaas is het niet mogelijk de sanering te laten plaatsvinden zonder overlast.
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. Wij informeren de hulpdiensten over de voortgang van de
werkzaamheden.
Storing
Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u deze melden via het
storingsnummer:
Voor gas en elektriciteit is dit:
0800-9009;
Voor drinkwater is dit:
0113-741100.
Contact
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Baas B.V.
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren (08.30-17.00 uur) terecht bij:
• De uitvoerder van Baas B.V.: Nicky Slokkers via 06-53646365;
• De projectopzichter van DNWG: Eddy Moesman 06-10437378 of
• https://www.dnwg.nl/werk-in-uw-buurt.
Met vriendelijke groet,
DNWG Infra B.V.
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