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Beste meneer, mevrouw,  

 

Stedin is uw energienetbeheerder en Vitens uw waterbedrijf. In uw regio zorgen wij dat u over gas, elektriciteit en 

water beschikt. Om de kwaliteit van uw drinkwater- en energievoorziening optimaal te houden, vervangt 

aannemer Van den Heuvel in opdracht van Stedin en Vitens de water- en gasleidingen in bedrijvengebied 

Overvecht. Hierdoor kunt u, ook in de toekomst, beschikken over voldoende water en gas. Dit doen we door de 

bestaande hoofdleidingen en, waar nodig, de aansluitleidingen te vernieuwen. Stedin en Vitens zijn voor dit 

project een samenwerking aangegaan om de hinder voor u en de omgeving te minimaliseren. 

 

Planning 

De totale werkzaamheden starten vanaf 31 mei 2021 en duren tot ongeveer juli 2022. Zie hiervoor ook de 

bijgevoegde afbeelding.  

U ontvangt meer informatie van ons als wij daadwerkelijk bij u in de straat starten met de werkzaamheden.   

 

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

Voor de aanleg en het verwijderen van de kabels en leidingen graven wij voornamelijk in de trottoirs. Om deze 

werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren kan het voorkomen dat openbare parkeerplaatsen tijdelijk worden 

afgezet en verkeer wordt omgeleid. Parkeerverboden worden twee weken vooraf kenbaar gemaakt, zodat u ruim 

de tijd heeft uw voertuig te verplaatsen. Na deze twee weken is de gemeente genoodzaakt om resterende 

voertuigen weg te slepen, omdat de continuïteit van onze werkzaamheden van belang is voor uw gas- en 

watervoorziening.  

 

Meterkast 

Tijdens dit project zullen wij alle aansluitingen inspecteren bij u in de meterkast en indien noodzakelijk aanpassen 

naar de huidige eisen. Hierbij kunt u tijdelijk niet beschikken over gas of water. Hiervoor wordt met u persoonlijk 

een afspraak gemaakt. Onze monteurs kunnen zich legitimeren met een bedrijfspas. Vraag hier gerust naar.  

 

Inritten 

Op het moment dat wij uw inrit moeten passeren, dan nemen wij hierover eerst contact met u op om de exacte 

datum en het tijdstip af te stemmen. 

 



Opslag van materiaal  

Voorafgaand en gedurende onze werkzaamheden slaan wij het materiaal bij u in de buurt op. Wij richten een 

opslagterrein in aan de Tigrisdreef, ter hoogte van de kruising met de Hanoidreef en Maniladreef. 

 

Leveringsonderbrekingen 

Mocht u te maken krijgen met een gas- of wateronderbreking als gevolg van onze werkzaamheden, dan ontvangt 

u tijdig een brief.  

 

Tot slot 

De werkzaamheden zullen helaas onvermijdelijk tot hinder leiden. We gaan we ons uiterste best doen om de 

hinder zoveel als mogelijk te beperken, zonder concessies te hoeven doen aan uw en onze veiligheid.  

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze werkzaamheden neem dan gerust contact op met onze uitvoerder: 

René van den Berg via tel. 06 – 294 537 88 of e-mail: r.v.d.berg@heuvelgroep.nl. 

 

Heeft u algemene vragen voor Stedin? Misschien vindt u uw antwoord al op www.stedin.net. Is uw vraag 

daarmee niet beantwoord? Dan kunt u ons een WhatsApp sturen via 06 - 469 639 63 of een chatgesprek starten 

via www.stedin.net. U kunt ons ook bellen via 088 - 896 39 63.   
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

Jan van Oorschot 

Directeur Aanleg & Vervanging 
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