
 

25 FEBRUARI 2020 

Begin oktober 2019 is in de nieuwsbrief aangekondigd dat de werkzaamheden aan 

de riolering plaatsvinden in 2020. Aannemer Pauw uit Dodewaard gaat de 

uitvoerende werkzaamheden op zich nemen. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat u 

de komende tijd kunt verwachten.   

VOOROPNAMES 

Voorafgaand aan de rioolvervanging worden bouwkundige vooropnames uitgevoerd aan de 

buitenkant van uw woning. Inmiddels bent u daarvan op de hoogte gesteld door Vermeer 

Expertise die de bouwkundige opnames zal uitvoeren. Heeft u vragen over de bouwkundige 

opnames dan kunt u contact opnemen met de heer N. Vink van Vermeer Expertise via tel. 

nr: 06 303 560 39 of via e-mail: info@vermeerexpertise.nl 

 

INFORMATIEPUNT IN DE WIJK 

We zullen een informatiepunt inrichten in de wijk. Hier kunt u vragen stellen en meekijken 

op tekening en planning. Dit informatiepunt zal zich straks bevinden tussen Huib van de 

Vechtlaan en Deken Heinenstraat, op het speelveld. Dit betekent dat het speelveld 

gedurende de werkzaamheden niet toegankelijk is.  

DE UITVOERING 

Aannemer Pauw zal vooraankondigingen plaatsen van de werkzaamheden. Die bestaan uit 

(gele) verkeersborden waarop staat welke straten tijdens de werkzaamheden afgesloten 

worden. De aannemer gaat de werkzaamheden in verschillende fasen uitvoeren. Op de 

achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u een schema waarin staat in welke straten de 

aannemer welke werkzaamheden gaat starten. Het rooien van de bomen zal wel in één keer 

voor de hele wijk gebeuren. 

 
     BEREIKBAARHEID, VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 

 Aannemer Pauw zal er voor zorgen dat de woningen, bedrijven en andere instellingen 

bereikbaar blijven voor fietsers en voetgangers. Auto’s dienen (tijdelijk) elders geparkeerd te 

worden in omgeving. Het werkterrein van de aannemer is verboden terrein voor onbevoegden 

en zal elke dag worden gecontroleerd op afzettingen. De nood- & hulpdiensten worden in 

kennis gesteld van de werkzaamheden en de wijk blijft voor hen toegankelijk.   

 De werkzaamheden zullen invloed hebben op de leefbaarheid in uw wijk. Er kan overlast 

worden ervaren door de werkzaamheden. Denk aan geluidsoverlast, toename parkeerdruk, 

bouwverkeer etc. We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken.  

 Om de veiligheid en gezondheid te waarborgen, houden wij nauw contact met de aannemer, 

maar we vragen u ook om ons daarin te helpen. Valt u iets op? Neem contact met ons op! 

Daarnaast vragen wij u om de aanwijzingen van de aannemer op te volgen en te respecteren. 

Het omsloten werkterrein mag niet betreden worden door onbevoegden.  

 Let op uw kinderen! Het is onze ervaring dat bouwplaatsen een aantrekkelijke en spannende 

speelplek zijn. Het is leuk en leerzaam om naar te kijken, maar gevaarlijk om te betreden.  

INFORMATIE 

U kunt op de hoogte 

blijven via de bouwapp. 

Deze kunt u installeren 

op uw mobiele telefoon 

en is te downloaden via 

de appstore voor Apple 

en Android. Deze app 

heet: de omgevingsapp 

van House of apps 

 
Lukt het installeren  niet? 

Neem dan contact met 

ons op.  

 

Contactpersonen: 

 

Pauw Dodewaard BV 

Uitvoerder:  

Bart van Bremen 
bartvanbremen@pauwdodewaard.nl 

Tel: 0488- 412369 

 

Gemeente Bunnik 

Projectleider:  

Kamal Taouali 

K.Taouali@bunnik.nl 

Tel: 06 376 444 54  
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