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Aankondiging werkzaamheden gas- en waterleidingen,
gemeente Barneveld

Geachte

Vitens en Liandervervangen de komende periode in verschillende straten van Barneveld de gas- en
waterleidingen. ln deze brief leest u hier meer over.

Waarom verrichten Vitens en Liander werkzaamheden aan de gas- en waterleidingen?
Vitens is het waterleidingsbedrijf dat u dagelijks van schoon drinkwater vooziet. Liander is in uw regio eigenaar
en beheerder van het gasnet. De water- en gasleidingen in uw buurt zijn verouderd. Daarom vernieuwen we
deze. Zo kunt u ook in de toekomst veilig water en gas blijven gebruiken.

*

Wanneer zijn we bij u in de buurt?

\

Volgens de huidige planning gaat de aannemer
BAM lnfra Energie & Water de leidingen tussen
half januari 2022 en eind februari 2023 in uw buurt
vervangen. Om u tijdig te informeren over de
exacte en actuele planning van onze
werkzaamheden, de uitvoering en de mogelijke
hinder hiervan, ontvangt u twee weken voor
aanvang van het werk in of nabij uw straat, een
nieuwsbrief. Op de afbeelding hiernaast is met de
blauwe lijnen aangegeven in welke straten we de
gas- en waterleidingen in uw buurt vervangen.

Straten in volgorde van saneren:
l.Troelstralaan, 2.Hugo de Grootlaan ('1 ),
Bloemendaallaan, 4.Versteeglaan, 5.J.deWitlaan,
6.De S. Lohmanlaan, 7.Hugo de Grootlaan (2),
S.Kortelaan, 9. Vliegersvelderlaan, 10.
Amersfoortsestraat (í ), 11.van den Bogertlaan,
'l 2.Amersfoortstestraat (2 1 3.Tu lpenstraat e.o.,
),
1 4.Raadhuisplein, 1 5. Nieuwe Markt,
l6.Schoutenstraat.
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Wie voert de werkzaamheden uit?
Liander en Vitens voeren de werkzaamheden uit samen met aannemer BAM lnfra Energie & Water U herkent de
firma BAM aan het volgende logo:

f

bam

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen altijd wel enige hinder met zich mee. Het aanleggen en
verwijderen van de gas- en waterleidingen gebeurt namelijk in een ontgraving in de stoep of straat waardoor
deze tijde|jk niet of minder bereikbaar zijn. De aannemer legt en koppelt de nieuwe gas- en waterleiding. Als de
leidingen zijn aangesloten kunnen de oude gas- en waterleiding eruit en kan de aannemer het trottoir herstellen
en zijn de werkzaamheden in de straat afgerond.
Het kan voorkomen dat u als gevolg van de werkzaamheden een tijdelijke onderbreking van gas en/of water
heeft in uw woning/pand. ls dit bij u het geval dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd met een
aanzeggingskaartje (drie dagen van te voren) met daarin de exacte dag en tijdstip van de onderbreking. ls het
nodig een water- of gasaansluiting tot in uw pand te vernieuwen, dan maakt de aannemer persoonlijk een

afspraak met u.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden?
Met vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager
Debby Schoolen via telefoon 06 - 46 93 85 38 of stuur een e-mail naar saneringbam@bam.com.

Wilt u gedurende de werkzaamheden op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de
werkzaamheden in uw wijk? Download dan gratis de "BAM lnfra Projecten" app via de App Store/
Google Play Store door heel gemakkelijk de QR-code hieronder met je camera van uw telefoon te
scannen.
ln deze app kunt u zoeken naar het project 'Combisanering Tranche 4' . Deze app is er voor iedereen die het
project wil volgen. Als volger kunt u op elk moment de projectinformatie en de planning inzien. U kunt aangeven
of u als volger push-berichten wilt ontvangen op het moment dat nieuw informatie in de BAM Projecten app
wordt geplaats.

QR- codes voor het downloaden van de BAM lnfra
Projecten app voor iOS of Android
Voor Android

Voor iOS

Met vriendelijke groet,

Marc Hamming
Senior projectmanager Ontwerp & Aanleg
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