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Beste bewoner,
In de afgelopen periode hebben wij u op de hoogte gehouden over de inventarisatie en voorbereiding
van de rioolvervanging in uw straat. In deze brief vragen wij uw medewerking voor de verder voorbereiding van de werkzaamheden.
Stand van zaken
De inventarisatie is nu nagenoeg gereed. Dat betekent dat wij verder kunnen met de voorbereidingen.
Wij doen dat samen met aannemingsbedrijf Van Dijk Maasland BV uit Maasland.
Aannemer Van Dijk komt samen met mijn collega Simon Voogt bij u langs om aan de hand van de ligging
van de putten te bepalen hoe we de uitvoering van het werk het beste kunnen aanpakken.
Wij vragen uw medewerking
In week 4, 2021 (maandag 25 januari tot en met vrijdag 29 januari, exacte dag en tijdstip nog onbekend)
komt Simon Voogt met medewerkers van Van Dijk Maasland bij u langs. Bent u niet aanwezig, dan komen zij terug in week 5 (maandag 1 tot en met vrijdag 5 februari 2021). Tijdens dit bezoek maken Van
Dijk en Simon Voogt gelijk afspraken met u over het herstel van de mogelijke schade als gevolg van de
werkzaamheden.
U bent verhinderd op deze dag?
Weet u nu al dat u in de bovengenoemde periode niet aanwezig bent dan verzoeken wij u uiterlijk in de
week van maandag 18 tot en met vrijdag 22 januari 2021 contact op te nemen met Maarten Klop (email: m.klop@maassluis.nl) of met mij (r.d.pherai@maassluis.nl). Dit is van belang omdat bij uw afwezigheid wij de situatie op uw perceel niet kunnen bekijken en beoordelen; hierdoor zal de planning aangepast moeten worden, wat vertraging geeft. Uw medewerking is dus bepalend om het werk soepel te laten verlopen.
Ook voor vragen kunt contact opnemen met Maarten Klop of met mij.

ons kenmerk:

21478-5

Bezoek, werk en corona

Tijdens de bezoeken houden de medewerkers zich natuurlijk aan de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
De huidige corona-omstandigheden geven ons geen andere mogelijkheid dan met u per brief te communiceren. Totdat deze maatregelen zijn opgeheven zal dit zo blijven. Maar contacten via de e-mail/telefoon zijn in veel gevallen snel en handig. Voor zover u dat nog niet gedaan heeft bij eerdere bezoeken
tijdens de inventarisatie, verzoeken wij u uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) bij het
bezoek aan de collega's mee te geven. U kunt uw gegevens ook naar ons mailen. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor communicatie over de rioolvervanging in uw straat.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u alvast voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

bl
Danny Pherai,
Projectleider infrastructuur
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