
 

9 oktober 2019 

 

 

 

Hoe vond u het proces?  

Ruim een jaar geleden zijn we begonnen om met u na te denken over het 

nieuwe ontwerp voor de Engboogerdbuurt. Inmiddels ligt er een definitief 

ontwerp. We willen graag van u weten hoe u het traject met de gezamenlijke 

ontwerpsessies heeft ervaren. We vragen u daarvoor een enquête in te vullen.  

Deze vindt u via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/YJJDMX6        

           Of scan de QR-code  → → → → 

Als uw mailadres bij ons bekend is, heeft u de uitnodiging voor deze enquête 

ook per email ontvangen. 

 

Voortgang vervangen van gas- en waterleiding 

Stedin is nog steeds bezig om de gas- en waterleiding te vervangen. Dit gaat 

niet zo snel als wij allemaal gehoopt hadden. Naar verwachting zal het afgerond 

zijn in maart 2020. Het werk met Stedin is zo afgestemd dat niet in de nieuwe 

bestrating wordt gegraven en de verschillende aannemers elkaar in de weg 

gaan lopen. 

Voor vragen en/of klachten over de vervanging van de gas- en waterleiding kunt 

u contact opnemen met de uitvoerder: de heer S. Verhoeven  06- 36 267 491. 

Voorbereiding van de uitvoering 

Op dit moment loopt de procedure om een aannemer te selecteren voor de 

uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting zal in december de 

opdracht aan de aannemer verstrekt worden. Het werk aan de riolering  en de 

bestrating zal dan eind januari 2020 gaan starten. 

 

Bijdrage van het waterschap 

Het Hoogreemraadschap de Stichtse Rijnlanden geeft de gemeente een bijdrage 

van 75.000 euro. Dit geld is bestemd voor de klimaatadaptieve maatregelen in de 

Engboogerdbuurt. Binnenkort wordt de overeenkomst getekend. 

  

TIP:  

Het waterschap heeft ook subsidies voor particuliere buurtinitiatieven. Onder de 

noemer ‘Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven’ kunnen bewoners bijvoorbeeld 

voor hun straat subsidie aanvragen. Meer info hierover op:  

https://www.hdsr.nl/vergunningen/subsidies-0/  

 

 

Vult de enquête liever 

in op papier? Dan kunt 

u bij de balie op het 

gemeentehuis een 

papieren exemplaar 

afhalen. 
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