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Werkzaamheden omgeving Dorpstraat Enter
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Dennis de Bruin
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06 13651483

E-mail:

d.de.bruin@vshanab.nl

Geachte heer, mevrouw,
Dinsdag 28 april gaan wij starten met de werkzaamheden in de omgeving van de Dorpstraat in Enter. Tijdens de
werkzaamheden vervangen wij de hoofdleiding van het gas- en water en rooien wij de niet meer in gebruik zijnde
elektrakabels. De werkzaamheden worden vooraf aan de rioleringswerkzaamheden van de gemeente uitgevoerd.
Tijdens de werkzaamheden houden wij ons aan de richtlijnen van RIVM m.b.t. COVID-19, deze richtlijnen zijn verder
uitgewerkt in het protocol samen veilig doorwerken.
In de bijlage staat ons werkgebied aangeven, tevens staat er op deze tekening een globale planning van onze
werkzaamheden. Hierbij starten wij nabij de Hervormde Kerk in Enter en werken wij richting het zuiden. De
werkzaamheden duren naar verwachting tot en met eind oktober. Daarnaast houdt de civiele aannemer van de
gemeente wekelijks de actuele voortgang bij via de aangekondigde communicatie.
Om onze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zal de Dorpstraat en omgeving tijdelijk slechter bereikbaar zijn,
zo zijn de parkeervakken in het werkgebied niet altijd te gebruiken. In overleg zal de bereikbaarheid van de winkels
zo goed mogelijk in stand worden gehouden. De Werfstraat, Oude Schoolstraat, Oude pastoriestraat en Keizershof
zullen tijdens de werkzaamheden gesloten zijn voor doorgaand verkeerd.
Wij begrijpen dat dit vervelend en hinderlijk voor u kan zijn en vragen hiervoor uw begrip zodat we de
werkzaamheden vlot en met minimale hinder kunnen uitvoeren.
Tijdens het leggen van de leidingen moeten de aansluitingen van de woningen/bedrijven/winkels overgezet worden
op de nieuwe leidingen. Tijdens het overzetten is er een tijdelijke onderbreking van gas of water. Hierover wordt u
van tevoren geïnformeerd. Voor het overzetten van het gas moeten wij in uw meterkast zijn (hierbij houden wij ons
aan het protocol samen veilig doorwerken).
Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met mij, via bovenstaand
telefoonnummer of per mail.
Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,
D. (Dennis) de Bruin
Hoofduitvoerder - Visser & Smit Hanab Distributie bv

Bijlage: Werkgebied & Planning
Situatie tekening van de werkzaamheden en planning van de verschillende fases in de Dorpstraat in Enter

Fase 1: aangeven in het rood
De werkzaamheden starten in week 18 en duren
naar verwachten tot en met week 23.
Fase 2: aangeven in het groen
De werkzaamheden starten in week 23 en duren
naar verwachten tot en met week 28
Fase 3: aangeven in het blauw
De werkzaamheden starten in week 28 en duren
naar verwachten tot en met week 39
Tijdens de bouwvakantie van week 31 tot en met
week 33 zullen er geen werkzaamheden plaats
vinden.
Fase 4: aangeven in het paars
De werkzaamheden starten in week 39 en duren
naar verwachten tot en met week 42.

