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Geachte bewoner,

Begin januari 2017 start aannemer Reimert BV met de rioolvervanging en herinrichting in uw wijk.
Op 16 januari om 16.00 uur zal wethouder Marleen Sanderse de officiële starthandeling verrichten bij
de Constantijn Huijgenslaan 1c (nabij de gymzaal). U bent daarbij van harte welkom!
Met deze brief informeren wij u over de uitvoering en globale fasering. Wij verzoeken u deze brief en
bijlagen goed te lezen en te bewaren. De aannemer voert de werkzaamheden gefaseerd uit om de
overlast te beperken en de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2017. Als uw straat aan de beurt is, ontvangt u
weer een brief met daarin de datum waarop uw straat wordt opengebroken.
Planning
Vanaf maandag 9 januari a.s. starten de voorbereidende werkzaamheden zoals het plaatsen van een
uitvoerderskeet in het plantsoen aan de Constantijn Huijgenslaan. Vanaf 23 januari 2017 start de
uitvoering in de P.C. Hooftlaan en daarna in de volgorde zoals in de bijlage 1 is aangegeven.
De planning is onder voorbehoud van onder andere onwerkbaar weer en onvoorziene omstandigheden.
Het is dus mogelijk dat de planning in de loop van de tijd wijzigt. Grote wijzigingen vermelden wij
tijdens de uitvoering op onze website www.gooisemeren.nl.
Bomen in de voortuin
De bewoners van de huurwoningen met een gemeentelijke boom in de voortuin konden reageren of zij
de boom wilden houden of niet. De bewoners die hebben aangegeven dat de boom in hun voortuin
gekapt mag worden zullen wij voorafgaande aan de kap informeren.
Huisaansluiting
De aannemer plaatst aan de voorzijde, net achter de erfgrens op uw perceel een ontstoppingsstuk in
uw rioolaansluiting. Hiervoor moet de aannemer op de erfgrens en dus gedeeltelijk op uw terrein
werkzaamheden uitvoeren.
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Onvermijdelijke overlast
De werkzaamheden veroorzaken overlast, dit is onvermijdelijk en inherent aan het werk. Wij proberen
deze zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking tijdens de werkzaamheden.
Praktische informatie
In bijlage 2 vindt u belangrijke praktische informatie.
Heeft u nog vragen?
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer H. Teeuwissen, directievoerder
van de gemeente, tel. 035 207 0714 ( bereikbaar vanaf 2 januari 2017 ). Vanaf medio januari 2017 kunt
u ook bij hen terecht op het informatiepunt uitvoering projecten, Constantijn Huijgenslaan 1c te
Muiden.
Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u met mij contact opnemen. Bij voorkeur
via e-mail noordwest@gooisemeren.nl.
Ik zie u graag op 16 januari 2017 !

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Meindert Heemstra
Projectleider
Afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen

Bijlagen:
1. Fasering
2. Aandachtspunten uitvoering
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