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Beste bewoner(s),
In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Van Vulpen
werkzaamheden uit aan de water- en gasleiding. In deze brief leest u de belangrijkste
informatie over onze werkzaamheden.
Wat gaan we doen?
 Op maandag 30 september starten wij met de werkzaamheden in de wijk
Pastoor van Weesstraat en omgeving in Etten Leur.
 Er wordt circa 3.000 meter waterleiding vernieuwd en circa 800 meter
gasleiding.
 In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water of gas bij u in
de meterkast (of-put).
 Alle werkzaamheden nemen in totaal circa 6 maanden in beslag.
Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?
Het water- en gasleidingnet in de Pastoor van Weesstraat en omgeving is grotendeels
rond 1956 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u
ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.
Wat betekent dit voor u?
Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch
moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de
straat aan het werk zijn:
 hebt u misschien even geen water of gas. Is er een onderbreking in de waterof gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 08.00
en 16.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken.
Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.
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Mogelijke overlast op straat
Vanaf maandag 30 september kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:
 u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde
verkeersmaatregelen.
 er minder parkeermogelijkheden zijn.
 u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.
Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt
mogelijk te houden.
Wat moet u nog meer weten?
Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein
in. Dit opslagterrein bevindt zich op het grasveld in de Lambertusstraat ter hoogte
van huisnummer 31.
Herstel van het straatwerk
Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt aannemer Van Vulpen het
straatwerk.
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?
Kijkt u dan voor actuele informatie op de website: www.enexis.nl/actueel en- of
www.waterstoring.nl/brabantwater. Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?
Neemt u dan contact op met onze aannemer Van Vulpen, Erik Oostveen, uitvoerder
via telefoonnummer 06 12 35 15 29. U kunt ook mailen naar
E.Oostveen@vanvulpen.eu
Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?
Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Chaco Lauwrier, telefoonnummer 06 58 97 92 85 of via e-mail
chaco.lauwrier@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Dick Ligtvoet, telefoonnummer 06 21 24 58 62 of via e-mail
dick.ligtvoet@enexis.nl

Met vriendelijke groet,

Chaco Lauwrier
Brabant Water NV

Dick Ligtvoet
Enexis Netbeheer
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