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Van Asch van Wijckskade

Beste meneer, mevrouw,
Stedin is uw energienetbeheerder. In uw regio zorgen wij dat u over gas en elektriciteit beschikt. Om de kwaliteit
van uw energievoorziening optimaal te houden, vervangt aannemer Van den Heuvel in opdracht van Stedin de
gasleidingen aan de Van Asch van Wijckskade. Op deze manier is de gasleiding klaar voor de toekomst.
Wij doen dit door de bestaande hoofdleidingen en, waar nodig, de aansluitleidingen naar uw pand te vernieuwen.
Planning
De werkzaamheden starten vanaf 10 januari 2022 en duren tot en met eind maart 2022. Wij hebben onze
werkzaamheden opgedeeld in fases. U ontvangt meer informatie van ons twee weken voordat wij daadwerkelijk
in uw gedeelte starten.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Voor de aanleg en het verwijderen van kabels en leidingen graven wij voornamelijk in de trottoirs. Omdat er in het
projectgebied beperkte ruimte is, sluiten wij de straat (gefaseerd) af voor al het verkeer. Zo kunnen wij onze
werkzaamheden veilig uitvoeren. Het afsluiten van straten betekent ook dat openbare parkeerplaatsen tijdelijk
worden afgezet en verkeer wordt omgeleid. Voor de actuele verkeerssituatie en geldende omleidingen verwijzen
wij u naar onze website www.werkinmijnwijk.nl. Deze website wordt regelmatig geüpdatet. Wegafsluitingen
bewegen mee met ons werk. Wanneer onze werkzaamheden gereed zijn en de weg is herstraat, geven wij dit
gedeelte weer vrij. Parkeerverboden worden twee weken vooraf kenbaar gemaakt, zodat u ruim de tijd heeft uw
voertuig te verplaatsen. Na deze twee weken zijn wij genoodzaakt om resterende voertuigen weg te slepen,
omdat de continuïteit van onze werkzaamheden van belang is voor uw gasvoorziening.
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 kortdurend niet beschikken over uw gas. Hiervoor wordt met u persoonlijk
een afspraak gemaakt door onze monteurs. 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 zullen hiervoor
een opslagterrein inrichten op de kruising Lange Lauwerstraat en Van Asch van Wijckstraat. Binnen dit terrein

slaan wij materiaal op en plaatsen wij onze schaftkeet. Transport van materiaal zal alleen plaatsvinden buiten de
spitstijden (tussen 09.00 en 15.00 uur).
Leveringsonderbrekingen
Mocht u te maken krijgen met een gasonderbreking als gevolg van onze werkzaamheden, dan ontvangt u tijdig
een aankondigingsbrief. Leveringsonderbrekingen als gevolg van het vervangen van uw huisaansluiting gebeuren
altijd in overleg met de gebruiker.
BouwRisk
Om schades te voorkomen heeft Van den Heuvel BouwRisk ingeschakeld. BouwRisk voert inventarisaties uit
voor alle objecten in de nabijheid van onze werkzaamheden. Hierbij inventariseren zij de risico’s en op basis
daarvan worden objecten gecategoriseerd. Op basis van de categorisering stellen zij een monitoringsplan op.
BouwRisk verzorgt eveneens de vooropname en zal de werkzaamheden monitoren. Dit doet BouwRisk met
behulp van trillingsmeters, hoogtemetingen en foto’s. Mogelijk nemen zij hiervoor per brief contact met u op.

Tot slot
De werkzaamheden zullen helaas onvermijdelijk tot hinder leiden. We gaan we ons uiterste best doen om de
hinder zoveel 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
omgevingsmanager: Giovanni Kruijf via tel.nr.: 06 – 1260 75 17 of e-mail: g.kruijf@heuvelgroep.nl. U kunt ook
contact opnemen met onze uitvoerder: Arnold van den Brink via tel. 06 – 13 74 71 88 of e-mail:
a.v.d.brink@heuvelgroep.nl. Van den Heuvel is tijdens de kerstvakantie gesloten van 27 december tot en met 7
januari, in deze periode zijn wij niet bereikbaar en zullen wij beperkt reageren op e-mail. Voor actuele informatie
over de werkzaamheden en updates over het project kunt u een kijkje nemen op onze projectenwebsite:
www.werkinmijnwijk.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 – 46 96 39 63 of een chatgesprek starten
via www.stedin.net. U kunt ons ook bellen via 088 - 896 39 63.

Met vriendelijke groet,
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