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Onderwerp

start werkzaamheden in uw wijk Dorp Noord Oost

Geachte heer, mevrouw,
Het is zover! Vanaf dinsdag 20 april 2020 start aannemingsbedrijf KVDM B.V. namens de gemeente met
de werkzaamheden in uw wijk! In deze brief ontvangt u hierover belangrijke informatie.
Wijze van informeren over de werkzaamheden aangepast vanwege het coronavirus
Normaal gesproken houden wij bij de start van de werkzaamheden in uw wijk een informatiebijeenkomst
voor alle bewoners. Vanwege het coronavirus kan dat nu niet. Daarom informeren wij u via deze brief zo
goed mogelijk over de werkzaamheden. Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan
gerust contact op met de omgevingsmanager van dit project Leo Ratelband van KVDM B.V. Hij is hét
aanspreekpunt voor u tijdens de werkzaamheden in de wijk. Zijn contactgegevens staan op pagina 2 van
deze brief.
Welk effect heeft het coronavirus op de uitvoering van de werkzaamheden?
Tot nu toe zijn er geen beperkingen om te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.
Mocht dit in de komende periode veranderen, dan informeren we u daarover. Alle werkzaamheden
worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de RIVM. Alle werknemers van KVDM zijn hierover
geïnstrueerd.
Welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wat is de planning?
We vervangen de riolering en vernieuwen de bestrating en de openbare verlichting. We richten de
openbare ruimte van uw wijk in feite opnieuw in. De werkzaamheden zijn opgedeeld in korte
werkvakken die als een treintje door de wijk gaat. Per werkvak worden alle werkzaamheden uitgevoerd.
Als een werkvak klaar is, komen we niet meer terug. Dat deel is dan klaar. Op pagina 3 van deze brief
ziet u de planning en fasering.
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Wat is het vervolg voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer in mijn tuin?
De afkoppelcoaches van NLgaat.NU zijn bij alle bewoners van de koopwoningen langs geweest. Dit levert
het mooie resultaat op dat 85% van alle bewoners instemt met de afkoppeling van het hemelwater. Een
resultaat waar we heel blij mee zijn! En ook 3B wonen doet met alle huurwoningen in de wijk mee met
de pilot! Huurt u van 3B Wonen en heeft u vragen? Neemt u dan contact op met 3B Wonen.
Uitvoering afkoppeling hemelwaterafvoer voorzijde
KVDM komt twee weken voor de werkzaamheden bij u langs om de gemaakte afspraken met de
afkoppelcoaches verder uit te werken. Daarna gaan zij in uw tuin aan de slag met de graaf- en
rioleringswerkzaamheden. Zij brengen ook uw tuin zo
veel mogelijk terug in oorspronkelijke staat. U hoeft
dus zelf geen werkzaamheden in de tuin uit te
voeren en ook geen kosten te maken.
Regenton en deurmat cadeau?
Doet u mee aan de pilot? Dan krijgt u een regenton
cadeau! U kunt dit bij KVDM melden tijdens het
gesprek over de afkoppeling van de hemelwater. U
houdt schone voeten, omdat u ook een deurmat
krijgt als u meedoet!
Aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen
Op de plek van een werkvak kan tijdelijk niet
geparkeerd worden. Daarom komen er 20 extra
tijdelijke parkeerplaatsen in de wijk. De locaties van
de tijdelijke parkeerplekken komen ter plaatse van
het gazon in de Vogelwikke en aan de Europasingel.
Op de kaart hiernaast zijn de twee locaties
aangegeven. De aanleg van de tijdelijke plekken
vindt plaats vanaf 16 april 2020.
Waar kan ik terecht met vragen over de uitvoering van de werkzaamheden?
U kunt daarvoor bellen of mailen naar Leo Ratelband van Aannemingsbedrijf KVDM B.V. Hij is de
omgevingsmanager van dit project vanuit KVDM en hét aanspreekpunt (24/7) voor al uw vragen en
opmerkingen over de uitvoering. Zijn telefoonnummer is (06) 11440510. Mailen kan ook naar
lansingerland@kvdmbv.nl. Actuele gegevens over het project vind u op www.rioolbergschenhoek.nl.
Wij gaan voor een mooi project en hopen op uw medewerking!
Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland en KVDM B.V.

Willem de Graaff
Team Wijkcoördinatie & Projecten

John Meijer
Aannemingsbedrijf KVDM B.V.
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PLANNING & FASERING werkzaamheden Dorp Noord Oost

PLOEG 1
fase
1
2
3-6
7 - 10
11 - 15
16 - 18

PLOEG 2
datum
20 april – 22 mei 2020
28 april – 5 juni 2020
juni – juli 2020
juli – augustus 2020
augustus – oktober 2020
september - november

fase
A
B
C-D
E-G
H

datum
20 april – 8 mei 2020
28 april – 14 mei 2020
mei 2020
mei – juni 2020
juni 2020
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