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Geachte bewoner,
Om het goed functioneren van de mechanische riolering te kunnen waarborgen is de gemeente Zoeterwoude
voornemens om de bestaande riolering langs de Ommedijkseweg en de Weipoortseweg te vervangen. U bent
hierover in een eerder stadium reeds geïnformeerd met een brief en via de website van de gemeente:
https://www.zoeterwoude.nl/actueel/ontwikkelingsprojecten/openbare-ruimte/weipoorteseweg
De werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het vervangen van de riolering worden grotendeels uitgevoerd in
openbaar terrein. De werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de afvoer van uw perceel moeten gedeeltelijk op
uw perceel worden uitgevoerd.
Het is gebruikelijk dat het betrokken ingenieursbureau hiervoor met u een afspraak maakt zodat in een
persoonlijk gesprek, op uw adres, de werkzaamheden met u kunnen worden besproken en afspraken kunnen
worden gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden.
Als gevolg van het huidige corona-tijdperk zijn wij van mening dat het verstandiger is om de werkzaamheden
niet met u persoonlijk te bespreken, maar om u hierover schriftelijk te informeren. Vandaar dat u dit bijgevoegde
informatiepakket ontvangt.
Wij verzoeken u om deze informatie door te nemen en uw schriftelijke reactie kenbaar te maken. Wij vragen u
om hiervoor het bijgevoegde reactieformulier in te vullen en dit met de bijgevoegde antwoordenvelop binnen 2
weken te sturen aan:
Waalpartners civil engineering
t.a.v. Ron Lutterman
Zuidweg 75
2671 MP Naaldwijk
U kunt het reactieformulier ook per email sturen aan: rl@waalpartners.nl
Als wij na deze tijd geen reactie van u hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat u zonder opmerkingen instemt
met het voorgestelde plan.
Verdere informatie over dit project kunt u altijd lezen op de eerder genoemde gemeentelijke website.

Voor aanvang van de uitvoering wordt u nog geïnformeerd over de exacte planning en overlegt de betreffende
aannemer met u de werkzaamheden die op uw perceel worden uitgevoerd.
Als u toch behoefte heeft aan een persoonlijk overleg dan kunt u contact opnemen met Ron Lutterman van
Waalpartners, telefonisch bereikbaar op 0174 627 791, of per email: rl@waalpartners.nl.

Bijlagen:
Globale omschrijving ombouwen rioolput, Me02RL40106
Situatietekening van uw perceel
Reactieformulier om te bouwen rioolputten
Retourenvelop

Met vriendelijke groet,
Gerrit Hofland
Beleidsmedewerker Riolering Team Beheer en Bedrijfsvoering
071 580 6300
Werkdagen: ma - di – wo, ochtend - do - vrij
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