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Geachte mevrouw, mijnheer,
De achterliggende periode bent u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen voor de
nieuwbouw van 18 woningen op het voormalige terrein van de basisschool. Voordat de
bouw kan starten moet het gebied rondom de toekomstige woningen worden voorbereid
en aangepast. In deze brief leest u wat er de komende weken gaat gebeuren. U zult
hierbij enige overlast gaan ervaren maar uw woning is te allen tijde bereikbaar en wij
proberen de overlast tot een minimum te beperken, o.a door gefaseerd te werk te gaan.
Grofweg kunnen de werkzaamheden worden opgedeeld in de onderstaande fasering:
Week 19: Wordt er een begin gemaakt met de aanleg bouwweg vanaf het Sandrinapad
richting Asselierspad.
Week 20: Vervolg aanleg van de bouwweg tot aan Asselierspad, en aanvoer
rioleringsmaterialen vanaf de zijde van het Diederik van Teilingenflat. Er rijdt dus geen
vrachtverkeer ten behoeve van de nieuwbouw door de bestaande woonwijk.
Week 21 en 22: Aanleg nieuwe riolering en verwijderen oude riolering Asselierspad
richting Van Duvenvoordepad . Gelijktijdig worden de geplande kabelwerkzaamheden
uitgevoerd door de nutapartijen.
Week 23 t/m 26: Aanleg nieuwe riolering en verwijderen oude riolering vanaf het
Asselierspad richting Sandrinapad. De vervanging van de waterhuisaansluitingen van
Dunea voor de woningen aan het Van Duvenvoordepad worden direct meegenomen.
Tijdelijk worden de lantaaarnpalen verplaatst naar de woningenkant, zodat de sociale
veiligheid gewaarborgd blijft.
Dunea zal u zelf informeren als u een korte periode geen water kan gebruiken. Mochten
andere nutsbedrijven tijdelijk hun diensten vanwege werkzaamheden niet aan u aan
kunnen bieden dan zullen zij u hierover informeren

Week 27; Afrondende werkzaamheden en opruimen werkterrein.
Uw huisvuil kunt u op de gebruikelijke plaatsen blijven aanbieden. Parkeren op het
parkeerterrein aan het einde van de Van der Maasstraat zal gedurende de aanleg van de
nieuwe riolering beperkter van omvang zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u der per mail sturen
aan ProjectenStadsbeheer@Zoetermeer.nl onder vermelding van : BRM Van
Duvenvoordepad.
Voor vragen over de uitvoering en bereikbaarheid kunt u contact opnemen met de E.
Vloemans of de heer L. Post , beide bereikbaar via telefoonnummer 14079.
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