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Fase 1 van de rioleringswerkzaamheden in de Molenweg is 
gereed. Het is inmiddels alweer wat weken geleden dat wij 
u een nieuwsbrief stuurden met de laatste stand van zaken.  
Ondanks het verlet vanwege sneeuw en vorst verlopen de 
werkzaamheden voorspoedig en gaan we zelfs iets vlotter 
dan verwacht. Wij geven u graag een update! 

Vanwege de omvang van het project en de diversiteit aan 
werkzaamheden is het mogelijk dat u gedurende de uitvoering van 
het werk hinder ervaart. Wij doen ons uiterste best om hinder voor 
u als omwonende te minimaliseren.  Wij informeren u daarom graag 
over de aard van werkzaamheden en de mogelijkheden om met ons 
in contact te komen. Hiervoor zenden wij u voor aanvang van iedere 
fase een nieuwsbrief in de vorm van een fyer.  

Fase 1 Bestratingswerkzaamheden Molenweg 
De werkzaamheden in de Molenweg zijn gereed. Eind januari is de 
Molenweg weer opengesteld voor verkeer.  

Fase 2 Rioleringswerkzaamheden Platanenstraat | Elzenstraat 
Begin januari zijn wij gestart met de tweede fase van de 
rioleringswerkzaamheden. Deze fase is opgedeeld in 5 delen en kent 
de volgende werkvolgorde: 

Fase 2A Platanenstraat huisnummer 1-13 
Fase 2B Platanenstraat huisnummer 13-25 
Fase 2C Platanenstraat huisnummer 25-35 
Fase 2D Platanenstraat huisnummer 35-49 
Fase 2E Elzenstraat 

Inmiddels is fase 2A gereed en begin februari opengesteld. 

De  rioleringswerkzaamheden van  fase 2B, fase 2C en fase 
2D zijn afgerond. Hier vinden de komende weken de laatste 
bestratingswerkzaamheden plaats. Naar verwachting ronden wij eind 
maart deze fase af. 

Afgelopen twee weken  zijn alle huisaansluitingen ten behoeve van  
gas- water en elektra van fase 2E in de Elzenstraat vervangen en zijn 
tevens alle oude kabels en leidingen verwijderd.  

Inmiddels zijn we gestart met de rioolwerkzaamheden in de 
Elzenstraat. De rioolwerkzaamheden in de Elzenstraat zijn naar 
verwachting eind maart / begin april gereed, waarna ook hier nieuwe 
bestrating zal worden aangebracht. 

Om deze werkzaamheden zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren zijn 
de Plantanenstraat, Eikenstraat, Beukenstraat en Elzenstraat volledig 
afgesloten voor verkeer. Woningen zijn enkel te voet via de trottoirs 
bereikbaar. 

De werkzaamheden aan fase 2 duren (onder voorbehoud van 
onvoorziene omstandigheden) tot eind mei 2021. 

Fase 3 Kabels & Leidingen Eikenstraat & Beukenstraat 
Op maandag 8 maart starten we met fase 3 van het project.  
Tijdens deze fase worden eerst de kabels en leidingen voor gas, 
water en elektriciteit vervangen. We beginnen we met de aanleg 
van nieuwe kabels en leidingen, waarna we de huisaansluitingen  
vernieuwen tot in uw woning.  Bij het realiseren van deze 
huisaansluitingen is het mogelijk dat u een dag(deel) geen gebruik 
kunt maken van gas, water en elektra. Wij informeren u hier tijdig 
over zodat u hier rekening mee kunt houden. Ook voor deze 
werkzaamheden geldt het verzoek om uw auto elders te parkeren. 
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Contact 
Het omgevingsspreekuur is in verband met Corona komen te 
vervallen. Voor vragen over de uitvoering kunt u tijdens 
kantooruren van 08.00-17.00 uur contact 
opnemen met onze omgevingsmanager: 

Sidney Mast 
omgevingsmanagement@h4a.nl, 
telefoonnummer: 0115-841 000 

U kunt de ontwikkelingen van het project op de voet volgen door 
de BouwApp te installeren op uw smartphone of tablet.   
Zo blijft u op de hoogte van de stand van zaken. 

Hoe volg ik het project via de BouwApp? 
Om het project “Molenweg Fase 3” met de BouwApp te volgen: 
• Download de BouwApp in de appstore (Google of Apple). 
• Kies de gele helm. 
• Ga naar “Zoek projecten 
• Zoek op “Molenweg Fase 3” 
• Selecteer project. Klik op  Toevoegen aan favorieten 
• Telkens als er een update is, krijgt u een klein geel helmpje in 

het scherm te zien.  
Zo weet u snel wanneer er een nieuwe foto of een nieuw 
bericht is toegevoegd. 

Plaatsen extra bouwunits 
Zoals u wellicht heeft gezien is aan de Molenweg naast 
Kinderdagverblijf Dolfjn inmiddels een heus ketenpark 
verschenen.  Omwille van de coronamaatregelen zijn daar drie 
extra schaftunits geplaatst voor onze medewerkers om ervoor 
te zorgen dat onze mensen “veilig” kunnen schaften. 

Verzamelplekken huisvuil 
Is uw perceel tijdelijk niet bereikbaar voor gemotoriseerd 
verkeer? Dan kunt u uw vuilcontainer plaatsen op een centraal 
verzamelpunt dat wel bereikbaar is voor de gemeentelijke 
diensten. Deze staan met een logo aangegeven.  Mocht u 
door fysieke omstandigheden niet in staat zijn uw container 
te verplaatsen dan helpen wij u graag. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met onze omgevingsmanager. 

Contactgegevens uitvoerder 
Voor problemen of zaken omtrent de uitvoering die direct 
om een oplossing vragen kunt u contact opnemen met onze 
uitvoerder David van Duivendijk via 06-2000 24 95 of d.van. 
duivendijk@h4a.nl. 
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Uitv˙rend projectteam . . 

Projectleiders 
Dennis van der Gaag | Maarten Hemelaar

 Omgevingsmanager 
Sidney Mast 

Uitvoerder
 David van Duivendijk 

Omleiding 
Voor uw en onze veiligheid is het niet toegestaan om het 
projectgebied te betreden. Verkeer wordt ter plaatse buitenom geleid 
via de Middelburgsestraat | Burgemeester Stemerdinglaan | M.A. van de 
Puttestraat. 

Bereikbaarheid & parkeren Plantanenstraat | Elzenstraat 
De Platanenstraat en Elzenstraat blijven afgesloten voor verkeer. Wij 
vragen u vriendelijk uw auto niet te parkeren in de Plantanenstraat en 
Elzenstraat. 

Bereikbaarheid & parkeren Eikenstraat | Beukenstraat | 
Elzenstraat 
Met ingang van maandag 8 maart starten wij met het vervangen van 
kabels en leidingen in de Eikenstraat, Beukenstraat en Berkenstraat. Om 
deze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren is het tijdens 
onze werktijden (tussen 7:00 uur en 17:00 uur) niet mogelijk uw auto in 
de straat of aanwezige parkeervakken te parkeren. 




