Retouradres postbus 50,
6920 AB Duiven

Aan de bewoners/ gebruikers van dit pand

Werkzaamheden
vervanging gas- en waterleidingen
Gemeente Brummen

Vitens is het waterleidingbedrijf dat u dagelijks van
schoon drinkwater voorziet. Liander levert als
netbeheerder gas in uw huis. Om problemen aan de gasen waterleidingen te voorkomen vervangen wij
– aannemer Van Vulpen – in opdracht van Vitens en
Liander de huidige leidingen in de gemeente Brummen.
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de
werkzaamheden in uw wijk, de planning en de
bereikbaarheid.

Waar zijn wij wanneer aan het werk?
Op de afbeelding hieronder is met de lijnen aangegeven
waar we de nieuwe gas- en waterleiding leggen.

Planning
Op dit moment zijn wij al een aantal weken volop bezig in de
L.R. Beijnenlaan ter hoogte van de rode lijn op de afbeelding
hiernaast. Volgens onze huidige planning verwachten wij op
maandag 6 juni van start te gaan ter hoogte van de blauwe
lijn. Zie de verdere planning op de volgende pagina.

Werkzaamheden
Het aanleggen en verwijderen van de gas- en waterleidingen
gebeurt in een open ontgraving in de berm/stoep aan één of
beide kanten van de straat. In verband met de aanwezige
bomen maken wij tevens een boring in de L.R. Beijnenlaan.
Wij leggen en koppelen de nieuwe gas- en waterleiding. Als
de leidingen zijn aangesloten kunnen de oude gas- en
waterleiding eruit en kunnen wij de stoep en berm herstellen.
De werkzaamheden in de straat zijn dan afgerond.
Vanwege de werkzaamheden onderbreken we (mogelijk)
eenmalig de levering van gas aan uw huis of bedrijf en
mogelijk een aantal keer de waterlevering. Hierover ontvangt
u een “aanzeggingskaartje” in uw bus. Is het nodig een
water- of gasaansluiting tot in uw huis te vernieuwen, dan
maken wij persoonlijk een afspraak met u. Dit doet onze
onderaannemer voor ons en kan mogelijk nog een tijdje
duren.
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Dit is ter hoogte van de L.R. Beijnenlaan nummer 20-27 aan
beide kanten van de weg (rode lijn), de L.R. Beijnenlaan 106 aan één kant van de weg (blauwe lijn) en de Hazenberg
aan één kant van de weg (paarse lijn).

hinder kan legen. Heeft u daarbij hulp nodig? Laat het ons
weten.

Hinder voor de goede zaak

Planning werkzaamheden
Aan de slag – vrijdag 3 juni (rode lijn afbeelding)
Vervangen oude gas- en waterleiding L.R.
Beijnenlaan (rode lijn op afbeelding).
Maandag 6 juni – dinsdag 21 juni (blauwe lijn)
Vervangen oude gas- en waterleiding L.R.
Beijnenlaan (blauwe lijn op afbeelding).
Woensdag 22 juni – dinsdag 5 juli (paarse lijn)
Vervangen oude gas- en waterleiding Hazenberg
(paarse lijn op afbeelding)
Volg onze actuele planning op de Omniom-app!

Een planning is altijd onder voorbehoud. Het werk kan door
weersomstandigheden en/of verrassingen in of boven de
grond in- of uitlopen. Over deze wijzigingen informeren wij u
via de Omniom-app.

Bereikbaarheid

Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen altijd
enige hinder met zich mee. Wij proberen het te beperken en
waar mogelijk in gesprek te gaan met omwonenden en
bedrijven om problemen te voorkomen. Zijn er dus zaken
waarmee wij rekening moeten houden en nog niet met u
hebben besproken? Neem contact met ons op via
onderstaande contactgegevens of spreek ons buiten aan.
Het kan zijn dat u, ondanks dat de werkzaamheden niet voor
uw deur plaatsvinden, hinder ervaart van de
wateronderbrekingen. U ontvangt daarvan altijd een
aanzeggingskaartje in uw brievenbus.

Informatie
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen
over de uitvoering van het werk? U kunt contact
opnemen met omgevingsmanager Alexandra de
Waard via Omgeving-T3@vanvulpen.eu of 0614458494.

Omniom-app ‘Brummen & Eerbeek'
Wilt u de updates van het project volgen, een vraag
stellen of de contactgegevens vinden? Gebruik dan
de Omniom-app. Deze app is gratis te downloaden
door te zoeken naar “Omniom” (herkenbaar als
afbeelding) in de App Store of Google Play en
selecteer de pagina “Brummen & Eerbeek”.

Om onze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, zetten
wij de straat ter hoogte van de werkzaamheden tijdelijk af en
stellen omleidingsroutes in. Volg de bebording op de weg.
Voor de duidelijkheid: het zwembad en Indoor Sport
Brummen blijft altijd bereikbaar. Ter hoogte van de L.R.
Beijnenlaan 10-6 proberen wij het bestemmingsverkeer zo
veel als mogelijk door te laten. Dit kan niet altijd en
daarnaast moeten wij de opritten van de bedrijven open
breken om de gas- en waterleiding te kunnen vervangen. De
bedrijven zijn hierover geïnformeerd.
Wij leggen de nieuwe gas- en waterleiding in de berm.
Mogelijk is daardoor uw achterliggende oprit tijdelijk niet
bereikbaar. Wij proberen deze periode zo kort mogelijk te
houden. Bent u slecht ter been of zijn er andere zaken
waarmee wij rekening moeten houden? Neem contact met
ons op wij proberen zo veel als mogelijk met u mee te
denken.
Nood- en hulpdiensten kunnen ook tijdens de
werkzaamheden uw voordeur altijd bereiken.
Het verzoek om uw afvalcontainer buiten ons werkvak te
plaatsen zodat de afvalophaaldienst de container zonder

App store

Google play store

Storing?
Heeft u geen water, drukverschil, internet-, gas en/of
stroomproblemen in de wijk waarin wij aan het werk
zijn? U kunt tijdens kantoortijden contact opnemen
met onze omgevingsmanager. Uiteraard kunt u zelf
ook contact opnemen met de leveranciers:
o

bij waterstoringen met de storingsdienst van
Vitens via 0800-0359 (24/7);

o

bij gas- en stroomstoringen met de
storingsdienst van Liander via 0800-9009 (24/7);

o

bij
internet
storingen
internetprovider.

met

uw

eigen
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