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: Start

werkzaamheden aan de Weipoortseweg, Ommedijkseweg en Molenpad

Beste meneer, mevrouw,
U ontving reeds informatie over de vervanging van het vacuÍ.imriool door drukriolering. ln deze brief
leest u meer over de werkzaamheden.

Aannemingsbedrijf Fronik BV voert de werkzaamheden uit
De uitvoerder John de Groot bezoekt alle bewoners waarbij de werkzaamheden op eigen terrein
plaats vinden en zal nader afstemmen over de uitvoering van de werkzaamheden. Met al deze
bewoners is in het voortraject afstemming geweest over deze werkzaamheden.
Maandag 29 november starten de werkzaamheden
De aannemer begint aan de kantvan het Molenpad. De verwachting is dat het hele werk begin maart
2O22 gereed is. Tijdens de werkzaamheden kan er lichte hinder ontstaan voor het (fiets)verkeer op
deze wegen. Alvast bedankt voor uw begrip.
Voor de werkzaamheden tussen Weddepad en Nieuweweg volgt nadere informatie over de
verkeersmaatregelen.

Werking bestaande vacuii m riolering
Tijdens de aanleg van de kabels en leidingen voor de drukriolering blijft de bestaande
vacui.imriolering in werking. Zodra alle leidingen gelegd zijn, worden de putjes omgebouwd en
aangesloten op de drukriolering. De vacu[.imriolering wordt daarna buiten werking gesteld.
Het werk in vier fasen:

L
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase

leggen kabels en leidingen tot Weddepad
boringen en aansluitingen naar privé percelen
leggen kabels en leidingen tussen Weddepad en Nieuweweg
ombouw vacuiimputten naar druk en maken aansluiting

week 48 t/m 42O22
week 49 t/m82O22

week
week

5
7

t/m62022
t/m92O22

Bel of mail ons gerust bij vragen
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen over de werkzaamheden? Neem gerust contact met
ons op. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met gemeentelijk
toezichthouder John Fray via 06 532 45773. Hij is dagelijks aanwezig en vormt de schakel tussen
aannemer, bewoners en gemeente.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met John de Groot via 06 574 96477
Heeft u vragen over het gehele project? Dan kunt u met mij contact opnemen via
e.hofland@zoeterwoude.nl of 071-5806300.
Alle informatie over het project vindt u ook op
www.zoeterwoude.nl/actueel/ontwikkelingsprojecten/openbare-ruimte/weipoorteseweg

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,
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