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Beste mevrouw/mijnheer,
Op 25 maart 2021 informeerden wij u uitgebreid over de werkzaamheden voor de rioolvernieuwing bij u in de buurt. Met deze brief praten wij u graag bij over de laatste ontwikkelingen en verdere planning.
Stand van zaken

Eerder lieten wij u weten dat de aannemer heeft bekeken hoe de vervanging van het riool
het beste kan worden uitgevoerd. Aangezien de vervangingswerkzaamheden per perceel
verschillen bieden wij met maatwerk de beste oplossing.
Intussen is de vervanging van het riool met graafwerkzaamheden afgerond. Dit betekent
dat wij nu aan de slag gaan met de laatste fase; de ondergrondse renovatie van het riool
(re-linen)
Planning

Aannemer Van Dijk Maasland BV hanteert voor het afronden van de rioolwerkzaamheden
de volgende planning:
Week 40 ( 4 oktober — 8 oktober): inspectie en reiniging voorafgaand aan de
•
ondergrondse renovatie (re-linen)
•

Week 41 (11 oktober — 15 oktober): ondergrondse renovatie (re-linen)

Toelichting op uw persoonlijke situatie

Het is mogelijk dat op uw perceel putten liggen van waaruit de ondergrondse renovatie
plaatsvindt. Is dit bij u het geval, dan komen medewerkers van Van Dijk Maasland week 39
(27 september - 1 oktober) bij u langs. Naast uitleg over de werkzaamheden gebruiken wij
dit gesprek met u ook om afspraken te maken over het herstel van mogelijke schade als
gevolg van de werkzaamheden.
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Bent u verhinderd in deze week?
Weet u nu al dat u deze week niet aanwezig bent? Dan verzoeken wij u vriendelijk uiterlijk
maandag 27 september 2021 contact op te nemen met dhr. Maarten Klop
(m.klop@maassluis.n1). Voor het uitvoeren van de werkzaamheden willen wij samen met u
afspraken maken wanneer wij op uw perceel terecht kunnen. Wij hopen op uw medewerking te kunnen rekenen, zodat de werkzaamheden zo spoedig en soepel mogelijk kunnen
worden afgerond.
Werkzaamheden Lijndraaiersbrug
Graag maken wij van deze gelegenheid ook gebruik u hierbij alvast aan te kondigen dat u
binnenkort ook nadere informatie zal ontvangen over de tijdelijke afsluiting van de Lijndraaiersbrug. In verband met onderhoudswerkzaamheden zal deze brug in de periode van
4/10 t/m 8/10 niet voor verkeer toegankelijk zijn. In een aparte brief die u binnenkort zult
ontvangen, vindt u nadere
informatie over deze afsluiting en alternatieve verkeersroutes.
Bezoek, werk en corona
Voor zover dan van toepassing houden tijdens de bezoeken alsook tijdens de uitvoering de
medewerkers zich natuurlijk aan de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Wij hopen dat u met deze brief voldoende bent geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u uiteraard altijd contact met ons per e-mail opnemen.
Wij danken u alvast voor uw medewerking.
Met
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n Pherai,
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