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BEWONERSBRIEF 
 
 

Aan de betrokkenen van deze buurt 
Datum brief 7-12-2021 
Onderwerp Rioleringswerkzaamheden Wilhelminalaan 42 t/m 50 
 
Geachte betrokkene, 
 
In opdracht van Gemeente Waterland gaan wij van Gebr. Van der Veekens BV rioleringswerkzaamheden 
uitvoeren in uw straat. Middels deze brief willen wij u informeren over de uit te voeren werkzaamheden.  
 

Planning 
Op 13 december zullen wij starten met het opbreken van de rijweg. De werkzaamheden zullen naar 
verwachting t/m 21 januari 2022 gaan duren, onder voorbehoud van de weersomstandigheden.  
 
Hierbij kunt u rekening houden met normale werkdagen van 7:00 uur tot 17:00 uur.  
 

Bereikbaarheid en verkeersmaatregelen 
Wij verzoeken u vriendelijk om vóór 13 december 7:00 uur uw auto elders in de wijk te parkeren. Wij zullen 
door middel van borden aangeven waar er niet geparkeerd mag worden. 
 
Wij begrijpen dat er weinig parkeergelegenheid is vanwege de werkzaamheden, maar hoe sneller wij de 
werkzaamheden kunnen uitvoeren, hoe minder lang u hinder en/ of overlast zal ondervinden. 
 
Voetgangers kunnen het werkvak passeren over de kunststof loopschotten die wij aanbrengen.  
Fietsers worden verzocht om af te stappen en de fiets aan de hand te nemen.  
 
Uw woning is te allen tijde te voet bereikbaar door middel van kunststof loopschotten. U kunt altijd één van 
onze werknemers aanspreken om u te helpen indien gewenst. Huisvuil kunt u op de gebruikelijke tijden 
aanbieden naast het werkvak. Bij het aanmelden van het grofvuil dient u aan te geven dat de straat is 
opgebroken en duidelijk af te spreken waar het grofvuil wordt aangeboden.  
 
Wij verzoeken u tevens om het werkvak, buiten de auto’s, óók vrij te maken van fietsen, plantenbakken, 
overhangend groen, e.d. 
 

Aanspreekpunt 

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij onze Uitvoerder. Zijn naam is Johnny Spijk.  
De Uitvoerder  is regelmatig te vinden op het werk en is te herkennen aan een oranje hesje/jas met het 
logo van vd Veekens op de rug. Tevens is hij telefonisch te bereiken op 075 – 616 04 10. 
  

Nog vragen? 

Heeft u verder nog vragen met betrekking tot de werkzaamheden? Neem dan contact op met Timo.  
Een email kunt u versturen naar tlist@gebrvanderveekens.nl of stuur een bericht via het contactformulier 
op onze website www.gebrvanderveekens.nl  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De heer T. List 
Werkvoorbereider - Calculator, Gebr. Van der Veekens BV 

http://www.gebrvanderveekens.nl/
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