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Geachte heer, mevrouw, 

 

Stedin is de netbeheerder in uw regio. Wij zorgen voor de aanleg, het onderhoud en de veiligheid van het gas- en 

elektriciteitsnetwerk. Om de kwaliteit van het gasnetwerk optimaal te houden, hebben wij in samenwerking met de 

gemeente en het waterbedrijf Vitens onderhoudswerkzaamheden in uw buurt gepland. Van veel werk dat wij 

uitvoeren merkt u niets, maar bij dit onderhoud  heeft uw pand mogelijk korte tijd tijdelijk geen gas of elektriciteit. 

Wij realiseren ons dat dit overlast geeft, maar vragen hiervoor uw  medewerking en begrip. 

 

Algemeen 

De werkzaamheden zijn in 2 fases gepland.  

 

In de eerste fase wordt lagedruk gasnet aangelegd vanaf week 35, 25-08-2014 aan de Kroonstraat, vervolgens 

gaan wij verder op de St.Jacobstraat en als laatste een gedeelte van de Pastoor van Nuenenstraat. Voor de 

exacte locaties, zie plattegrond aan de achterzijde van deze brief. De aanlegwerkzaamheden in deze fase zijn 

naar verwachting eind week 47, 21-11-2014 gereed.  

 

In de 2
e
 fase wordt de leiding in het westelijke trottoir (even zijde van de St. Jacobstraat), tussen de Waterstraat 

en de Oranjestraat verwijderd. Dit wordt in combinatie met de werkzaamheden van de gemeente, begin 2015, 

uitgevoerd.  Hierover wordt u door de gemeente geïnformeerd. 

 

Aansluitingen 

Aansluitleidingen worden overgezet op de nieuw gelegde leiding. Tijdens het overzetten en het in bedrijf nemen 

wordt uw energielevering mogelijk tijdelijk onderbroken. Hierover ontvangt u een aparte aankondiging met de 

datum waarop dit plaats vindt. 

 

Verkeersmaatregelen 

Tijdens de werkzaamheden treffen wij verkeersmaatregelen. Het kan zijn dat uw straat in deze periode geheel of 

gedeeltelijk niet berijdbaar is. Houdt u er ook rekening mee dat het parkeren van auto’s moeilijk kan zijn. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Joulz en Van den Heuvel. 

De medewerkers van de firma Joulz hebben een legitimatiepas, vraagt u hier gerust naar. 

 

Meer informatie 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Wim Bosveld 

van Joulz. Hij is dagelijks van 8:00 tot 16:30 telefonisch bereikbaar op 06 – 50949440. 

Na 1 september is de contactpersoon de heer E. Boom, 06-22938540. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ernst Japikse  

Hoofd Realisatie Regio Midden 



 
 


