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Goes, 20 februari 2020
Geachte mevrouw / mijnheer,
DNWG Infra B.V. wenst u te informeren over werkzaamheden in uw straat.
Wij gaan de komende maanden de gasleidingen en elektriciteitskabels vernieuwen
in opdracht van Enduris B.V. en drinkwaterleidingen in opdracht van
Evides Waterbedrijf N.V.
Werkzaamheden in uw straat
De straatklinkers en trottoirtegels worden uitgenomen en apart gezet. Hierna worden
sleuven gegraven om nieuwe waterleidingen, gasleidingen en elektriciteitskabels aan
te brengen. Aanliggende woningen worden gekoppeld op het nieuwe net en daarna
zullen de oude kabels en leidingen worden verwijderd. Tenslotte zal de aannemer
van de Gemeente Middelburg de straatverharding herstellen.
Werkzaamheden aan uw huisaansluitingen
Het is voor ons belangrijk dat u thuis bent als wij werkzaamheden aan uw
elektriciteit-, gas- of wateraansluiting moeten uitvoeren. Op dat moment heeft u even
geen beschikking over deze diensten en er kan, indien aan de orde, overlast zijn
omdat wij de leidingen vanaf de straat tot in uw meterkast moeten vernieuwen.
Datum en tijdstip van deze werkzaamheden zullen in overleg met u worden bepaald.
Parkeren en verkeer
Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.
Voor de werkzaamheden zullen verkeersmaatregelen worden ingesteld. Zo zal er
voor de Nieuwe Vlissingseweg te Middelburg per fase éénrichtingsverkeer gelden
van zuid naar noord.
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto niet dicht bij u woning parkeren.
Planning
Het project is verdeeld 3 fasen.
➢ Fase 1 betreft Piet Heinstraat tot gemaal “Boreel” en Nieuwe Vlissingseweg; vanaf
kruispunt Piet Heinstraat tot aan Maasstraat
➢ Fase 2 betreft Nieuwe Vlissingseweg; vanaf kruispunt Maasstraat tot aan
Oosterscheldestraat
➢ Fase 3 Nieuwe Vlissingseweg; vanaf kruispunt Oosterscheldestraat tot aan de
Stromenweg
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Start werkzaamheden
Fase 1 staat gepland op maandag 24 februari 2020;
Fase 2 zal later in het voorjaar starten;
Fase 3 start in de zomer
Overlast
Helaas is het niet mogelijk deze werkzaamheden te laten plaatsvinden zonder
overlast. De sleuf wordt meerdere keren open gegraven en weer dichtgemaakt ten
behoeve van de nieuwe aanleg en later het verwijderen van de oude kabels en
leidingen. Uiteraard stellen wij alles in het werk om de overlast zoveel mogelijk te
beperken, onder andere door het plaatsen van loopplanken, zodat u te voet uw
woning kunt bereiken.
Hulpdiensten
De hulpdiensten worden door ons geïnformeerd over de voortgang van de
werkzaamheden en kunnen altijd de woningen bereiken.
Informatiebijeenkomst
Om u nader te informeren over de werkzaamheden hebben wij een bewonersavond
georganiseerd, welke zal worden gehouden in:
Amadore Hotel Arneville
Buitenruststraat 22
4337 EH Middelburg
Vanzelfsprekend krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.
De bewonersavond is op woensdag 26 februari 2020.
De zaal gaat open om 19.00 uur. De presentatie begint om 19.30 uur en zal rond
20.30 uur worden afgerond.
Contact
Heeft u vragen over bovenstaande?
Neem dan, tijdens kantooruren, contact op met het Front Office van DNWG, te
bereiken op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 0113-741100.
Met vriendelijke groet,
DNWG Infra B.V.

J.F. Meesters
Projectmanager
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