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Bijlage

U woont in de directe omgeving van het waterwingebied van Vitens aan het Jaagpad. Binnenkort gaan wij hier in
opdracht van Vitens werkzaamheden uitvoeren. In deze brief informeren we u hierover.
Herinrichting waterwingebied
Eerder heeft Vitens op deze locatie een nieuwe zuiveringsinstallatie gebouwd. Nu is het tijd om de oude
installatie af te breken en het gebied op een mooie en groene manier in te richten. Bovendien wil Vitens het
gebied rondom de watertoren - dat inmiddels een rijksmonument is - volgend jaar openstellen voor publiek.
Start werkzaamheden
Vitens heeft ons opdracht gegeven de oude installatie af te breken en het gebied her in te richten. Wij starten
hiermee op 30 september 2019. We beginnen met het plaatsen van hekken en containers. Aansluitend starten
de sloopwerkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt, leveren we het werk in het voorjaar van 2020 op.
Zo min mogelijk overlast
Voor deze werkzaamheden zetten we groot materieel in. Maar we doen er natuurlijk alles aan om overlast tot
een minimum te beperken. Zo voeren wij onze materialen af en aan tussen 08:30 en 15:30 uur, maken we
gebruik van geluidsarm materieel en sproeien wij water om het wegwaaien van stof te voorkomen.
Veiligheid voorop
Tijdens het project nemen wij alle maatregelen die nodig zijn om veilig te werken, voor de medewerkers en voor
de omgeving. Zo zetten we het projectgebied af met hekken en is het betreden van het terrein alleen toegestaan
met toestemming van de uitvoerder. Wij vervoeren onze materialen via een tijdelijke aan- en afrit op de A2. Op
die manier scheiden we het werkverkeer zoveel mogelijk van de drukbezochte doorgaande fietsroute.
Meer informatie
Vitens en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. vinden het belangrijk om u goed op te hoogte te houden
tijdens het project. Wij sturen u periodiek een brief en lanceren een facebookpagina waar u de werkzaamheden
en het laatste projectnieuws in woord en beeld kunt volgen: www.facebook.com/herinrichtingvitensnieuwegein.
Ook gaan we graag met u in gesprek. Als u vragen of suggesties heeft over het project, kunt u contact opnemen
met omgevingsmanager Dennis van der Wolde. Hij is bereikbaar per telefoon: 0544-488 488 en per e-mail:
vitens@dusseldorp.nu.
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