Aan de bewoners van het Voorhuis en de Hild te Kamerik
Onderwerp: 1e Bewonersbrief

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij willen wij u graag informeren over de werkzaamheden aan de Voorhuis te Kamerik.
Op 30 april 2018 start Aannemingsbedrijf van Leeuwen GWW B.V. in opdracht van de gemeente
Woerden met de werkzaamheden betreffende het werk “Reconstructie Voorhuis te Kamerik”.
Kort samengevat gaan de volgende werkzaamheden plaatsvinden:
•
•
•
•
•

Opbreken van het huidige straatwerk/ verharding;
Verwijderen van het oude rioolstelsel;
Aanbrengen van een nieuw hemelwater en vuilwater riool;
Het aanbrengen van tijdelijke verhardingen;
Het aanbrengen van het straatwerk.

Wij gaan de werkzaamheden in 2 fases uitvoeren, te weten:
Rioleringswerkzaamheden:
• Vak GO1 – Voorhuis 23 t/m 51B
Week 18 t/m 22 ( 30 april t/m 1 juni 2018 )
• Vak GO2 – Voorhuis 2 t/m 24
Week 23 t/m 29 ( 4 juni t/m 20 juli 2018 )
• Vak GO3 – Voorhuis 1 t/m 21
Week 27 t/m 29 ( 2 juli t/m 20 juli 2018 )
• Vak GO4 – Voorhuis gedeelte langs de school
Week 33 t/m 35 ( 13 aug t/m 31 aug 2018 )

Straatwerk & Groen
•
•
•
•

Vak GB1 – Voorhuis 23 t/m 51B
Week 36 t/m 40 ( 3 sept t/m 5 okt 2018 )
Vak GB2 – Voorhuis 2 t/m 24
Week 41 t/m 43 ( 8 okt t/m 26 okt 2018 )
Vak GB3 – Voorhuis 1 t/m 21
Week 44 t/m 47 ( 29 okt t/m 23 nov 2018 )
Vak GB4 – Voorhuis gedeelte langs de school
Week 48 t/m 50 ( 26 nov t/m 14 dec 2018 )

De genoemde planning is een voorlopige planning welke sterk afhankelijk is van de
weersomstandigheden en de voortgang van de nutsbedrijven ( kabels & leidingen).
Deze informatiebrief wordt verspreid over alle aanliggende percelen binnen de werkgrenzen. De
eerst volgende bewonersbrief zal per fase, 1 week voorafgaand aan de werkzaamheden worden
verspreid.
Vragen en opmerkingen:
Indien u tijdens de uitvoering nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen
met van Leeuwen G.W.W. B.V via het mailadres: projecten@vanleeuwengww.nl.
U kunt ook bellen met de uitvoerder Jan Willem van Bemmel op 06-23 88 21 39 (bereikbaar tussen 7:00
en 17:00 uur) of projectleider Jan van Leeuwen op 0348-441293 optie 1.
Ook kunt u uw vragen kwijt in de directiekeet elke vrijdagmorgen van 09:30 uur – 10:30 uur. Deze
directiekeet staat aan de zuidzijde van het Voorhuis, nabij het park.
Wilt u contact hebben met iemand van de Gemeente Woerden over de uitvoering? Neemt u dan
contact op met Ed Rapis via e.rapis@projectvoorbereiding.nl of 06-30701500.

Website:
www.vanleeuwengww.nl onder de button “Informatie over de werkzaamheden in mijn buurt”
Op deze pagina staat de voortgang van het werk vermeld, en vind u ook een contactformulier Hier
kunt u uw vragen stellen, en/of opmerkingen kwijt.
Ongemakken tijdens de werkzaamheden:
Tijdens de werkzaamheden zullen wij er alles aan doen om de percelen zo goed mogelijk
bereikbaar te houden. U kunt te allen tijde uw woning per voet of met de fiets aan de hand
bereiken.
Door middel van loopschotten zullen wij zorgen dat u de woning zo schoon mogelijk kunt
bereiken.
Tijdens de uitvoeringsperiode in een fase geldt een parkeerverbod. Wij verzoeken u daarom om
uw auto, voordat de werkzaamheden starten elders te parkeren
Afval uit uw voortuin
Om u te helpen bij het leeghalen en opknappen van uw voortuin stelt de gemeente enkele
afvalcontainers beschikbaar voor groen, puin en restafval. Deze zullen steeds in de eerste periode
van een fase worden geplaatst. Voor de eerste fase is dit van 7 t/m 21 mei.
Wij benadrukken dat deze service alleen mogelijk is bij een net gebruik van de containers. Zorgt u
dus dat u de containers alleen gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn en dat u uw afval goed
scheidt.

Tot slot:
Wij stellen een goed contact met de eigenaren/bewoners op prijs.
Onze uitvoerder is regelmatig aanwezig op het werk en u kunt hem even aanschieten voor vragen.
Het is in het belang van iedereen dat de werkzaamheden vlot, veilig en goed uitgevoerd kunnen
worden.
Het kan dus voorkomen dat u iets verder moet lopen of fietsen voor uw boodschappen en/of de
kinderen van en naar school te brengen. Voor uw en onze veiligheid willen wij u daarom met klem
verzoeken niet door het werkvak te rijden/lopen.
Wij willen u alvast bedanken voor het begrip en vertrouwen op een goede samenwerking.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Aannemersbedrijf van Leeuwen GWW B.V.
Jan van Leeuwen
Directeur

