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Beste heer, mevrouw, 

 

Eind december bent u geïnformeerd over de werkzaamheden bij u in de straat. 

Inmiddels is de aannemer bekend, firma Dura Vermeer Infra voert deze 

werkzaamheden uit voor de gemeente. 

 

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. 

Begin april start de aannemer met het verwijderen van de stobben (boomstronken) 

en vervangen en repareren van de riolering. Dit duurt tot half juni. Aansluitend 

vervangen de nutsbedrijven, Liander en Dunea, de kabels en leidingen. De 

verwachting is dat deze werkzaamheden tot eind 2020 duren. In januari 2021 

starten wij met de inrichting van de openbare ruimte. De weg wordt dan opnieuw 

bestraat en de bomen geplant. 

 

Tijdens de werkzaamheden is uw straat afgesloten of slecht bereikbaar 

Het parkeren is dan niet mogelijk. U moet tijdelijk elders in de wijk parkeren. Uw 

woning blijft te voet bereikbaar door middel van loopschotten. De werkzaamheden 

worden gefaseerd uitgevoerd. De aannemer laat precies weten wanneer de weg 

voor uw woning afgesloten is.  

Wij willen u erop attenderen dat tijdens de werkzaamheden niet mogelijk is om op 

eigen perceel te parkeren om uw auto op te laden. Via de “Smoov app” kunt u de 

laadpunten bij u in de buurt vinden. 

 

De vuilniswagen kan tijdens de uitvoering niet overal komen 

Daarom wil ik u verzoeken om uw container aan te bieden op een locatie waar er 

geen werkzaamheden plaatsvinden. Waar nodig is zal de aannemer u helpen. 

 

U krijgt inhoudelijke informatie van de aannemer 

Voor de start van de werkzaamheden informeert firma Dura Vermeer u over de 

fasering, de afsluitingen in uw straat. 
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De aannemer laat bouwkundige vooropname uitvoeren van verschillende woningen 

binnen het werkgebied. Bewoners die dit aangaat worden vooraf per brief 

geïnformeerd. 

De vooropname gebeurt voor de start van de rioleringswerkzaamheden en wordt 

uitgevoerd door bureau bbci Frijwijk BV. De woningen worden intern en extern 

inclusief de voortuinen geïnspecteerd. 

 

Heeft u vragen over deze brief? 

Dan kunt u contact opnemen met mij via telefoonnummer 14 0252. 

 

Namens de gemeente houdt dhr. B. Schoonewille toezicht op het werk. Hij is op 

werkdagen te bereiken op telefoonnummer 06 11332644. 

 

Voor de start van de uitvoering wordt u per brief geïnformeerd door de aannemer. 

U krijgt informatie over de fasering, de precieze planning en de contactgegevens 

van de aannemer. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van Teylingen, 

 

 

 

Benaissa El Yahyaoui 

Team Beleid en Inrichting 

 

 


