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VOORTGANG WERKZAAMHEDEN
Medio april is Baas bv, in opdracht van DNWG, gestart met werkzaamheden in uw omgeving.
Tijdens deze werkzaamheden worden oude kabels en leidingen vervangen voor nieuwe kabels
en leidingen. Na afloop zorgen Baas bv en de gemeente Terneuzen voor (deels) vernieuwde
bestrating. Het werk verloopt soepel, waardoor we voor liggen op de planning.

De nieuwe kabels en leidingen liggen inmiddels
ter hoogte van B33 tot en met B2 (fase 1-deel 1).
Daarom starten we met fase 1-deel 2; het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen ter
hoogte van B2 tot en met A176. De kruising met
de Molenstraat is daarom de komende weken
afgesloten tot en met A176.
Het gedeelte tussen B2 en B33 blijft ook
afgesloten. We zijn nog niet klaar met fase 1deel 1; binnenkort sluiten we de panden in dit
gedeelte aan op de nieuwe kabels- en leidingen.
Daarna verwijderen we de oude kabels en
leidingen die er nog liggen.
Fase 1 | 26 april - 6 augustus
Deel 1: Graafjansdijk B 2 - 33
>Aanleg Deel 2: Graafjansdijk A 176 / kruising
Molenstraat / Graafjansdijk B 33
Fase 2 | 5 juli - 8 oktober
Graafjansdijk B 33 - 75

Anders dan de startbrief aangaf, vragen wij u om
de afvalbak zelf buiten ons werkvak te zetten
en op te halen. Hierdoor verloopt het werk en
lediging beter en kunt u de bak zelf weer
makkelijk terug vinden.
Bent u slecht ter been? Spreek iemand aan, en wij
helpen u graag!

Altijd als eerste op de hoogte!?
Download
en volg het project
Westdorpe-Graafjansdijk door op het sterretje te
klikken. Zo ontvangt u een melding bij nieuwe
informatie.

Vragen of opmerkingen?

het aanspreekpunt voor dit project is Sarie
Steenbergen. Zij is omgevingsmanager en kan u
alles vertellen over het project.
U kunt bellen en whatsappen op 06-1818 8499
of mailen naar info@sariesteenbergen.nl.
Op sariesteenbergen.nl vindt u algemene
informatie over dit project.

U kunt uw pand te allen tijde te voet bereiken.
Wel zullen we u op bepaalde momenten vragen
om uw auto elders te parkeren. Dit wordt gemeld
op De BouwApp en op bebording in het gebied.
Houdt daarom ook zeker de gele bebording in uw
omgeving in de gaten. Hierop vindt u tevens
eventuele omleidingsroutes.
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De huidige elektrakabels en waterleidingen zijn oud.
Hierdoor is het risico op breuk - en dus onvoorziene
uitval van afgifte aan uw pand- aanwezig. Daarom
worden deze kabels en leidingen vervangen en
kunnen ze weer jaren mee.
Op het oog ziet u niet veel verschil voor en na de
werkzaamheden. Dat komt omdat er met name aan
de ondergrondse infrastructuur wordt gewerkt. maar
onderhoud
is
noodzakelijk
voor
een
goed
functionerend gas-, water- en elektranet.

STORING?
Gas- of stroomstoring?
Meld deze dan direct via 09009009. Dit kan 24 uur per dag.
Waterstoring?
Op waterstoring.nl vindt u een
actueel overzicht van storingen
en werkzaamheden aan het
waternetwerk. Staat uw storing
niet op waterstoring.nl?
Geef uw waterstoring dan door
via 0113 – 741 100

Aanleggen en aansluiten
Bij aanvang van het project wordt een sleuf gegraven.
Hier in worden nieuwe kabels en leidingen aangelegd.
Zodra deze goed liggen, worden ze getest. Is dit in orde,
dan zorgt de aannemer er vervolgens voor dat uw pand
wordt aangesloten op de nieuwe kabels en leidingen.
Het kan voorkomen dat een monteur hiervoor
werkzaamheden in uw meterkast moet uitvoeren. Indien
dit nodig is, ontvangt u daar over nog verdere
informatie.
Verwijderen en bestraten
Vervolgens worden de oude kabels en leidingen
verwijderd. Zodra alles is verwijderd, wordt de sleuf
opgevuld met zand en voorzien van bestrating. Dit
gebeurd deels door Baas bv en deels door de gemeente
Terneuzen.

