
 
 
 
 

                                                        
     

                                     

 

Betreft: Werkzaamheden Ouwerkerk  
 
31 mei 2018 
    
Geachte heer, mevrouw,  
 
Met deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken van de werkzaamheden aan het 
gemeentelijk riool en de kabels en leidingen die worden vervangen in opdracht van DNWG.  
   
Huidige stand van zaken 

In de Enschedesestraat, vanaf de Phoenixstraat is de bestrating eruit. De rest tot aan de 
Zweedsestraat blijft liggen totdat in het eerste gedeelte de puinfundering is aangebracht zodat de 
straat niet helemaal onbereikbaar is. 
De Phoenixstraat en de Zweedsestraat kunt u gebruiken voor het parkeren van uw auto. De toegang 
van de woningen wordt gegarandeerd door middel van kunststof rijplaten zodat u altijd te voet uw 
woning kunt bereiken   
 
Planning 

 Momenteel wordt er in de Enschedesestraat riolering aangebracht. Hierna wordt een 
puinfundering aangebracht zodat de straat weer bereikbaar is.  

 Vanaf 11 juni  wordt de riolering aangebracht in de Phoenixstraat vanaf de kruising met de 
Enschedesestraat tot aan de kruising met de Zuidstraat.  

 18 juni wordt er gestart in de Zuidstraat met het vervangen van de riolering. 
 9 juli wordt er gestart in de Hubrecht Kosterstraat met het vervangen van de riolering. 

 
Met het aanbrengen van de bestrating wordt 11 juni gestart.  
 
 
  

       
  
  



 
 
 
 

                                                        
     

                                     

Werkzaamheden kabels en leidingen DNWG 
 
De werkzaamheden aan de gas- en waterleidingen zijn nagenoeg  voltooid.  
 
De werkzaamheden aan de elektriciteitsnetten duren helaas langer dan aanvankelijk aangegeven. 
Deze werkzaamheden blijken complex en tijdrovend.   
 
De sleuven in de Ring en de Zuidstraat liggen nog een aantal weken open. De planning in hoofdlijnen: 

 Deze week zijn de laatste hoofdkabels in deze straten aangelegd.  

 Volgende week gaan monteurs van DNWG de installatie in het elektriciteitshuisje aan  de 
Noord Achterweg vernieuwen. Hier wordt tijdelijk een aggregaat geplaatst. Directe 
omwonenden zijn hierover geïnformeerd.  

 Begin volgende week start van Vulpen met het vernieuwen van de elektriciteitsaansluitingen 
in de Zuidstraat.  

 15 juni zijn de kabelwerkzaamheden in de Zuidstraat voltooid.  

 Op de Ring zijn de kabelwerkzaamheden een week later afgerond. 

 Half juli worden de laatste putten voor de elektriciteitskabels gedicht en zijn de 
werkzaamheden aan de elektriciteitsnetten voltooid.  

 
We beseffen dat u al lang overlast en hinder ondervindt. De medewerkers van DNWG en van Vulpen 
ervaren dagelijks  uw begrip en geduld. Dit wordt bijzonder op prijs gesteld.   
 

 
 

Houd de projectpagina projecten.adviesbureau-rae.nl in de gaten voor updates en alle relevante 
informatie, verkeersomleidingen etc. 

 
Heeft u nog vragen? 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
omgevingsmanager: dhr. P.W. de Rijke (06-54605913). Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met RAE Advies 
en Engineering, mevr. Sandra Olree – van de Velde  (06-83440548, sandra@adviesbureau-rae.nl). 
 
Met vriendelijke groet,  
Ing. P.W. de Rijke 

https://projecten.adviesbureau-rae.nl/
mailto:sandra@adviesbureau-rae.nl

