
 

 

 

 
Beste meneer, mevrouw, 
 

In juli zonden wij u de verslaglegging van de in juni gehouden informatieavond. Dit vanwege de 

werkzaamheden aan de rioolvervanging en het vervangen van de verhardingen. In deze brief vertellen 

we u meer over de voortgang van de werkzaamheden. 

 

In januari start Liander met het vervangen van de gasleiding 

Vanaf 16 januari start Liander met het vervangen van de gasleiding in de Dorpsstraat en vervolgens in 

de Verlaatweg. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 2 tot 3 weken. Voorafgaand aan de 

werkzaamheden wordt u door Liander hierover geïnformeerd. 

 

In februari worden de bomen afgezaagd 

Voordat de reconstructie start in het voorjaar van 2023, worden door aannemingsbedrijf Van der 

Krogt de bomen aan de waterzijde in de Verlaatweg afgezaagd. Hiermee voldoen we aan de 

vergunningsplicht. Het verwijderen van de wortels van de bomen gebeurd dan met de verdere 

werkzaamheden. 

 

We laten de woningen schouwen 

Voordat de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden start, wordt door bureau Kakeswaal een 

bouwkundige vooropname uitgevoerd van zowel binnen als buiten de woning. De rapportage van de 

opname wordt ter beschikking gesteld aan de bewoners. Bureau Kakeswaal neemt met u contact op 

voor het maken van een afspraak. 

 

Aannemersbedrijf Van der Krogt voert de werkzaamheden van de rioolvervanging uit  

Deze werkzaamheden starten in het voorjaar. Over de exacte datum wordt u nog geïnformeerd. 

Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u hiervoor terecht bij de gemeentelijk 
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Aan de bewoners van: 

Verlaatweg 1-5 en Dorpsstraat 46-52 
 
 
 
 
  
 
   
 

 
Bezoekadres 

Noordbuurtseweg 27 
2381 ET  Zoeterwoude 

 
Postadres 

Postbus 34 
2380 AA  Zoeterwoude 

071-5806300 
www.zoeterwoude.nl 

gemeente@zoeterwoude.nl 
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Datum  : 19 december 2022 
Onderwerp  : Rioolvervanging Verlaatweg 
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toezichthouder John Fray. U kunt hem bereiken op 06-53245173. Hij vormt de schakel tussen 

aannemer, bewoners en gemeente. 

 

Alle eerder verstuurde informatie en de tekeningen zijn terug te vinden op onze website. Alle 

informatie over het project vindt u op www.zoeterwoude.nl/verlaatweg 

 

Bel of mail ons gerust bij vragen 

Projectleider Jan Koeckhoven beantwoordt uw vragen graag. U bereikt hem via telefoonnummer 071-

5806300 of per e-mail, j.koeckhoven@zoeterwoude.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Jan Koeckhoven 
Projectleider 
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