
 

21 JUNI 2018 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de gemeente over de Engboogerdbuurt. 

Omdat er in uw wijk de komende tijd veel gebeurt, willen we u op de hoogte 

houden. Daarvoor is deze nieuwsbrief, die wij af en toe zullen sturen. Wilt u de 

nieuwsbrief digitaal ontvangen? Dat kan ook. Geef daarvoor uw naam en mailadres 

door aan post@bunnik.nl met vermelding nieuwsbrief Engboogerd. 

VERVANGING GASLEIDINGEN 

Op dit moment is Dynniq voor leidingenbeheerder Stedin bezig met het vervangen van 

de gas- en waterleidingen. Zij zullen u informeren over de voortgang van de 

werkzaamheden. Heeft u vragen aan ze? Schroom niet om dat te bespreken met de 

uitvoerder. U kunt ook bellen met Dynniq op werkdagen van 8.00-16.30 via 

telefoonnummer 030-8200470. 

VOORBEREIDING RIOOLVERVANGING 

Voor het aanleggen van een robuust en toekomstbestendig rioleringssysteem wordt 

onderzocht hoe de opbouw van de grond is. Daarom worden vanaf 19 juni grondboringen 

in de rijbaan gedaan om te zien of de grond voldoende doorlatend is om regenwater te 

infiltreren.  
 

RIOLERING 

Zoals u weet zal volgend jaar ook de riolering worden 

vervangen. Het is technisch niet mogelijk om dat 

gelijktijdig uit te voeren met de vervanging van de andere 

leidingen. Het vervangen van de nutsleidingen gaat namelijk 

veel sneller dan de vervanging van riolering. De 

rioolvervanging en de herinrichting van de openbare ruimte 

vragen een gedegen voorbereiding. Daarbij willen wij in 

samenwerking met de bewoners tot een goed plan komen. De 

eerste stap zal zijn dat wij u vragen een enquête in te 

vullen. Hoe het proces verder zal verlopen, laten wij u zo 

spoedig mogelijk weten. 
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WIE DOET WAT? 

 

Uw vragen over het werk 

in uw straat kunt u 

stellen aan de uitvoerder 

Stein Verhoeven          

tel: 06-50286582 

 

 

U kunt ook langskomen 

in de keet tegenover 

Kinderdagverblijf 

Prikkebeen in de Huib 

van de Vechtlaan 

 

 

 

 

  


