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Onderwerp : Leidingenwerk en herinrichting Engboogerdbuurt april 2020 
 
 
 
Geachte bewoners, 
 
 

 

 

Aan de bewoners 
Engboogerdbuurt 
 

Eerder hebben wij u via de nieuwsbrief geïnformeerd dat onze aannemer Pauw met de werkzaamheden 
voor de riolering en de herinrichting van de wijk is gestart. Daarnaast zijn de nutspartijen nog bezig om de 
gas-, electra- en waterleidingen te vervangen in de wijk.  
Uit veel reacties van bewoners blijkt dat niet altijd duidelijk is voor de bewoners welke werkzaamheden er 
in hun straat uitgevoerd worden. In deze brief leggen wij u uit wat er op dit moment speelt rond de 
werkzaamheden in uw buurt.  
 
Leidingenwerk Stedin en Vitens 
Energieleverancier Stedin en waterleverancier Vitens zijn -nog steeds- bezig om de gas-, electra- en 
waterleiding te vervangen. Deze werkzaamheden hadden medio 2019 al klaar moeten zijn. Helaas is hen 
dit niet gelukt, waardoor zij nog steeds werkzaamheden aan de kabels en leidingen aan het uitvoeren zijn. 
Hierdoor loopt onze civiele aannemer Pauw (die de riool- en herinrichtingopgave uitvoert) klem  met de 
uitvoering. Daarnaast brengt dit extra overlast mee voor u als bewoner.  
 
Welke werkzaamheden zijn in uw straat in uitvoering? 
We hebben duidelijk met alle partijen afgesproken dat minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de 
werkzaamheden in uw straat, u daar bericht over krijgt.  

 Indien het om Nutswerkzaamheden gaat, ontvangt u van de nutspartijen Stedin en Vitens een 

brief waarin de werkzaamheden worden aangekondigd. De brieven zijn ook duidelijk voorzien van 

de logo’s van Stedin en Vitens. 

 Indien het om de herinrichting gaat (riool vervangen, nieuw straatwerk en groenaanleg) krijgt u 

een brief van onze aannemer Pauw. Die brief is ook duidelijk voorzien van het logo van Pauw.  

 
Coronavirus  
Op dit moment bevinden we ons door de coronamaatregelen in een situatie waarbij werkzaamheden 
trager verlopen. We doen er alles aan om de werkzaamheden in uw buurt naar behoren te laten verlopen.  
Op 25 maart jl. heeft het RIVM aangegeven dat het coronavirus is aangetroffen in Nederlands rioolwater. 
Het gaat hier om genetisch materiaal dat herleidbaar is naar het coronavirus, maar niet meer in tact is en 
dus geen besmetting kan veroorzaken.  Deze melding geeft misschien verwarring. Wij kunnen u 
bevestigen dat dit geen extra risico op levert voor de volksgezondheid. Bovendien zijn onze 
rioolmedewerkers beschermd tegen het virus als zij zich houden aan de bestaande hygiënevoorschriften. 
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Voor meer informatie kunt de onderstaande link raadplegen. 
https://www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws/coronavirus-in-afvalwater-levert-geen-risico-op-besmetting 
 
Planning  
In de nieuwsbrief hebben wij een deel van de planning aan u gecommuniceerd. Echter blijkt dat de 
werkzaamheden van de energie leveranciers uitgelopen zijn. Daarom zijn we genoodzaakt om de 
planning van de rioolrenovatie aan te passen. In de bijlage treft u de planning van de 
rioleringswerkzaamheden en de herinrichting van de wijk tot juni 2020.  
Let op: de planning van het voorafgaande werk van de nutsbedrijven (Stedin en Vitens) communiceren zij 
zelf.  
 
Bouwkundige opnames  
We krijgen van bewoners veel vragen over de bouwkundige opnames van Vermeer Expertise. Voordat de 
bouwkundige opnames zijn uitgevoerd heeft u een brief gekregen waarin deze bouwkundige opnames zijn 
aangekondigd. We hebben begrepen dat sommige bewoners deze brief niet hebben ontvangen, en/of niet 
kunnen inloggen om de rapportage  in te zien.  
Heeft u vragen over de bouwkundige opnames dan kunt u contact opnemen met aannemer Pauw 
(meldpunt@pauwdodewaard.nl tel:0488- 412 369). 
 
Informatiepunt 
Wij wilden een informatiepunt organiseren middenin de wijk. De voorbereidingen waren al getroffen om dit 
informatiepunt voor de bewoners en belanghebbenden open te stellen. Door de coronamaatregelen 
hebben we moeten besluiten om tijdelijk dit informatiepunt niet te bemannen.  
De informatievoorziening verloopt als volgt: 

 Alle informatie over het project is te vinden op www.bunnik.nl/engboogerd 

 Wij blijven u informeren met de bekende nieuwsbrieven van de gemeente. 

 Actuele informatie over de werkzaamheden van onze aannemer vindt u in de speciale app (zie 

nieuwsbrief van 25 februari). Deze kunt u downloaden en installeren op uw smartphone. Mocht u 

deze nog niet hebben gedownload: u vindt de app in de appstore; deze app heet: de 

omgevingsapp van House of apps. 

 

Uw vragen 

Onderstaand volgt een overzicht van de contactpersonen waarmee u contact kunt opnemen voor uw 

vragen over de werkzaamheden. Alle partijen proberen u zo snel mogelijk woord te staan. Houd er 

rekening mee dat het mogelijk iets langer duurt dan u gewend bent.  

 Vitens  

informatie over het vervangen van de waterleiding in uw straat 

o op de website www.waterstoring.nl  

o Wilt u weten waarom Vitens waterleidingen vervangt? Kijk dan op 

www.vitens.nl/waterleiding. 

o Voor vragen over de werkzaamheden van Vitens bij u in de straat, kunt u contact 

opnemen met hun algemene telefoonnummer 0800-0359 

 Stedin 

informatie over het vervangen van gas- en electriciteitsleidingen 

o Algemene vragen voor Stedin: www.stedin.net.  

o Voor uw persoonlijke of meer specifieke vragen kunt u als volgt contact opnemen: 

 WhatsApp bericht sturen via 06 - 469 639 63  

 een chatgesprek starten via www.stedin.net.  

 Telefonisch: 088 - 896 39 63 

  

https://www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws/coronavirus-in-afvalwater-levert-geen-risico-op-besmetting
http://www.bunnik.nl/engboogerd
http://www.waterstoring.nl/
http://www.vitens.nl/waterleiding
http://www.stedin.net/
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 Civiele Aannemer Pauw 

Heeft u vragen en/of klachten inzake de rioolwerkzaamheden dan kunt u contact opnemen met 

Pauw. Geeft u daarbij wel aan dat het om de Engboogerdbuurt in Bunnik gaat. 

o e-mail: meldpunt@pauwdodewaard.nl  

o telefonisch: 0488- 412 369 

Mocht u niet er niet uitkomen dan kunt altijd contact opnemen met de gemeente via ons telefoonnummer 

030 - 659 48 48. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We betreuren dat niet alles conform onze 

oorspronkelijke planningen kan lopen en kijken met u uit naar een vernieuwde wijk.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 
K. Taouali 
Projectleider Engboogerdbuurt 
Gemeente Bunnik 
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