
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Inleiding 

Drinkwater, is een primaire behoefte. Om de bewoners van Friesland hiervan te blijven voorzien pakt A.Hak Noord-Oost B.V. 
in opdracht van Vitens, de transport- en distributieleidingen van en naar het pompstation in Noardburgum aan. Hierbij is het 
van belang dat we de bedrijfszekerheid van de waterleidingen behouden en ook de omgeving zo min mogelijk belasten. In 
deze informatiebrief willen we u informeren over wat u kunt verwachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Wat gaat er precies gebeuren? 
Het pompstation van Vitens in Noardburgum wordt 
aangepast en vernieuwd. Vanuit dit pompstation lopen 
8 waterleidingen. Met het vernieuwen van het 
pompstation worden ook deze 8 uitgaande leidingen 
vervangen. A.Hak Noord-Oost B.V. voert deze 
werkzaamheden in opdracht van Vitens uit. De 
werkzaamheden zullen plaats vinden tussen de 
ambulancepost en de rotonde Noardburgum en zullen 
hoofdzakelijk uitgevoerd worden op de parallelwegen. 
Waar mogelijk voert A.Hak daarnaast werkzaamheden 
uit voor Liander bij kruispunt Quatrebras (zoals het 
meenemen van een mantelbuis bij een persing). Dit 
om dubbele werkzaamheden te voorkomen. 
Om de overlast te beperken willen we zoveel mogelijk 
in fases werken, waarbij het doel is om de 
werkzaamheden te concentreren, zodat we niet op 
heel veel plekken tegelijk aan het werk zijn.  
 
Verkeersmaatregelen 
Voor de veiligheid van u als bewoners, ondernemers, 
alle verkeersdeelnemers en onze eigen medewerkers 
zullen er diverse verkeersmaatregelen getroffen 
worden. Deze zijn afhankelijk van de locatie en de 
soort werkzaamheden en kunnen bestaan uit een 
gedeeltelijke wegafzetting, aanpassing van de 
snelheid, verkeerslichten, verkeersregelaars, of een 
combinatie daarvan. 
 
Wij garanderen uiteraard de bereikbaarheid van uw 
woning, perceel of bedrijf. 
 
Fase kalender: 
Wanneer voeren we waar werkzaamheden uit? 
Op de achterzijde van deze informatiebrief treft u een 
plattegrond aan waarop staat aangegeven wanneer 
we naar verwachting waar aan het werk zullen zijn. Dit 
is op basis van de huidige planning en dit is ook het 
uitgangspunt. We hebben echter te maken met een 
aantal externe factoren waarop we geen invloed 
hebben (bijv. het weer, onvoorziene obstakels in de 
grond, materiaalleveranties of andere onvoorziene 
omstandigheden). Deze factoren kunnen invloed 
hebben op de planning en locatie van onze 
werkzaamheden.  
Mochten er zich grote wijzigingen voordoen in de 
 
 
 
 

 
planning, dan zullen wij u hiervan uiteraard tijdig op 
de hoogte brengen. 
 
Omgevingsmanager 
Speciaal voor dit project zetten we een 
omgevingsmanager in. Hij is voor u als bewoner, 
(agrarische) ondernemer of andere belanghebbende 
hét aanspreekpunt. Hij loopt dagelijks een rondje over 
het project. Zijn naam is Theo van der Heide, 59 jaar, 
heeft jarenlang ervaring als uitvoerder, is bekend in 
de omgeving, woont in Burgum en spreekt zowel Fries 
als Nederlands. Samen met u gaat hij in overleg om 
te kijken hoe we de overlast van de werkzaamheden 
voor u tot een minimum kunnen beperken. 
Gezamenlijk en op persoonlijke wijze wordt er gezocht 
naar een passende oplossing. 
 
Daarnaast zijn uiteraard de medewerkers en de 
uitvoerder ook aanspreekbaar voor vragen of 
opmerkingen.  
 
Klachten procedure 
We doen onze uiterste best om klachten te voorkomen 
en de overlast tot een minimum te beperken, Mocht u 
onverhoopt toch klachten hebben, dan hebben we hier 
een klachtenprocedure voor. 
 
Melding: klachten kunnen telefonisch of via de e-mail 
gemeld worden bij Theo van der Heide 
(omgevingsmanager). Contactgegevens staan 
onderaan deze informatiebrief vermeld. De 
omgevingsmanager registreert de klacht en bepaalt de 
ernst van de klacht. 
Oplossen: de omgevingsmanager bepaalt of de klacht 
dezelfde dag oplosbaar is. Een verschoven rijplaat 
lossen wij bijvoorbeeld direct op. Is de klacht niet 
dezelfde dag oplosbaar, dan bespreken uitvoerder en 
omgevingsmanager de aanpak tijdens de 
bouwvergadering. De omgevingsmanager belt de 
indiener om mee te delen dat de oplossing meer tijd 
vraagt en geeft een termijn. De omgevingsmanager 
houdt de indiener op de hoogte van de afhandeling. 
Meten tevredenheid: binnen 3 werkdagen na 
afhandeling vraagt de omgevingsmanager naar de 
tevredenheid over de afhandeling (cijfer 1-10). Is dit 
cijfer een 6 of lager, dan evalueren wij de klacht.
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Theo van der Heide 
(omgevingsmanager) 
 
Op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur 
bereikbaar op: 
 
06-51605225 
tvdheide@a-hak.nl 

Taekele Bijlsma 

(uitvoerder) 
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