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Communicatie & Informatie



Hoe (vaak) word ik geïnformeerd over 
de werkzaamheden en actuele zaken?

• Van de gemeente ontvangt u een brief over de start van 
de werkzaamheden en de planning. 

• De aannemer zorgt dat u gedurende de werkzaamheden 
op de hoogte blijft via een maandelijkse nieuwsbrief, 
brieven bij start van een fase en de website
www.vanleeuwengww.nl/recente-projecten



Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Voor algemene vragen over het project kunt u contact 
opnemen met toezichthouder Nuri Hagenouw via 
nuri.hagenouw@gmail.com of 06-54726421. 

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden 
kunt u bellen naar uitvoerder Jan-Willem van Bemmel 

via 06-23 88 21 39. Ook kunt u de uitvoerder in de wijk 
aanspreken



Is er een calamiteitennummer?

Ja, dat is een nummer van de aannemer. 
Onderstaand nummer kunt u bellen, ook als er 
buiten kantooruren een calamiteit is. 

0348-441293



Wordt de beginsituatie opgenomen? 

Om de beginsituatie op te nemen maakt de 
aannemer van elke woning een foto van de 
voorkant en tuin. 



Planning & Fasering



Wat is de fasering van de werkzaamheden? 



Wat is de planning van de werkzaamheden? 

Fase Indicatie data*

1 3 t/m 25 februari

2 26 februari t/m 30 maart

3 31 maart t/m 6 april

4 7 t/m 30 april

5 1 t/m 13 mei

6 14 t/m 20 mei

7 22 t/m 29 mei

7

*de planning kan uitlopen door verschillende oorzaken. 
De aannemer voorziet u van de laatste updates



Leefbaarheid & veiligheid



Welke maatregelen worden er o.a. 
genomen om de veiligheid van 
voetgangers te waarborgen?

• Er wordt een pad vrijgehouden zodat bewoners ten 
alle tijden langs de werkzaamheden kunnen lopen, 
bijvoorbeeld met loopschotten van hout en rubber.

• Sleuven en ontgravingen worden na werktijd 
afgeschermd.



Kan ik wel met de fiets mijn woning 
bereiken wanneer er voor mijn deur 

wordt gewerkt?

Met de fiets aan de hand is dit mogelijk. We 
vragen u, onder andere door middel van borden, 
om af te stappen en langs de werkzaamheden te 
lopen. Dit is voor uw veiligheid en die van de 
mensen die aan het werk zijn. 



Kan ik wel met de auto mijn woning 
bereiken wanneer er voor mijn deur 

wordt gewerkt?

Woningen worden zo veel mogelijk bereikbaar 
gehouden. Op 2 momenten kunt u de woning 
tussen de 5 en 10 werkdagen niet met de auto 
bereiken: wanneer het riool wordt vervangen in uw 
deel van de straat en wanneer de bestrating wordt 
gelegd. De werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd om de overlast te beperken. 



Waar kan ik parkeren wanneer er in 
mijn straat wordt gewerkt?

We creëren zo veel mogelijk tijdelijke parkeerplaatsen 
in de straat, onder andere in voormalig groen. 

Daarnaast wordt extra parkeermogelijkheid ingericht 
langs de Willem de Zwijgerlaan en de Gravenlaan. De 
parkeerplaatsen worden met borden of op de 
verharding aangegeven. 



Kunnen mijn online bestellingen 
gewoon worden afgeleverd aan huis?

Uw bestellingen kunnen met een steekkarretje 
worden afgeleverd. De bezorgservice kan over 
de loopschotten. Grote leveranties kunt u 
overleggen met de aannemer voor eventuele 
ondersteuning. Geef dit op tijd aan.



Kunnen mijn kinderen veilig 
buitenspelen?

We plaatsen bouwhekken om sleuven en 
afgravingen na werktijd af te schermen.

Wanneer werkzaamheden in uw hofje 
plaatsvinden raden we aan om uw kinderen te 
begeleiden tot buiten het werkvak. Een 
bouwterrein is geen speeltuin.



Kan ik veilig mijn huis verlaten als de 
straat open ligt?

U kunt veilig uw huis verlaten, maar we raden u 
aan om voorzichtig te zijn en extra goed uit te 
kijken. Ook is het voor bouwverkeer belangrijk 
dat u goed zichtbaar bent. 



Wat zijn de werktijden?

Van 7:00 tot 17:00 uur, maar mocht er uitloop 
van de planning zijn of een calamiteit, dan kan 
dit uitlopen.



Kunnen hulpdiensten altijd mijn 
woning bereiken?

Ja, er wordt gewerkt in vakken van max. 80 
meter met daar tussen een doorsteek. 
Hulpdiensten zijn op de hoogte van de 
faseringen en afsluitingen en we stemmen 
zorgvuldig met ze af.



Constructie & Ontwerp



Kan ik nog nieuwe suggesties doen 
voor het ontwerp?

Nee, het ontwerp is definitief.



Mag ik de tekeningen van het 
ontwerp ontvangen?

Ja, deze zijn eerder met de bewoners gedeeld en 
kunt u nogmaals opvragen via het projectteam. 



Wat doet de gemeente om het hoogteverschil 
tussen de straat en eigen terrein op te lossen 

na de ophoging? 
Om het hoogteverschil op te lossen hoogt de gemeente 
als het nodig is de eerste ca. 1,5 meter van uw tuin op 
over de gehele breedte. Zo sluit de tuin mooi aan op de 
straat. Deze strook vullen we aan met zand of grond en 
indien van toepassing plaatsen we de oorspronkelijke 
verharding terug. Als eigenaar bent u zelf 
verantwoordelijk voor het ophogen van de rest van de 
tuin. Dit kunt u eventueel op eigen kosten uit laten 
voeren door de aannemer.



Wat doet de gemeente met de riool 
huisaansluiting na het ophogen van 

de straat? 

We vervangen huisaansluitingen tot de erfgrens. Als het 
door hoogteverschil niet mogelijk is om de 
huisaansluiting aan te sluiten, kunnen we indien nodig 
de leiding over een grotere lengte vervangen onder uw 
terrein. Bij de aansluiting op het riool wordt een 
ontstoppingsputje geplaatst op uw terrein.


