Aan de bewoners van de
Parklaan te Winschoten
Drachten, 23 september 2016
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: herinrichting Parklaan Winschoten; vervangen uitleggers Parklaan 66 t/m 104

Documentnr.

: 0160458

Geachte bewoner(s),
Hierbij willen wij u graag informeren over de werkzaamheden in de tuinen van Parklaan 66 t/m 104.
Tijdens onze werkzaamheden aan het hoofdriool in de straat is gebleken dat de uitleggers van de
riolering in dit deel van de Parklaan niet per woning, maar via een verzamelput in de tuin van de
middelste woning op het hoofdriool aangesloten zaten. Dat is niet wenselijk, omdat hierdoor meer
kans is op verstoppingen en slechte afvoer van het vuile water. Hierop is besloten om de oude putten
en riolering te verwijderen en hiervoor per woning twee nieuwe uitleggers aan te brengen: 1 voor het
vuile water en 1 voor de afvoer van het regenwater.
Dit betekent dat de werkzaamheden in uw tuin zullen plaatsvinden. We zijn hier inmiddels al mee
gestart, maar we hebben u hierover niet geïnformeerd middels een brief. Naar aanleiding van een
opmerking van een oplettende buurtbewoner, willen we u middels dit schrijven alsnog op de hoogte
stellen.
Per woning wordt voor zover mogelijk door het pad naar de voordeur een sleuf gegraven waarin de
leidingen worden gelegd. Uw vuilwater en de hemelwaterafvoer van de dakgoot worden vervolgens
aangesloten. De sleuf wordt weer aangevuld en de bestrating wordt hierop weer aangelegd. Per
woning duren deze werkzaamheden gemiddeld een dag. We zorgen er uiteraard voor dat uw
woning/voordeur ’s avonds weer bereikbaar is. De volgorde van dit werk volgt de route, woning na
woning, van nummer 104 tot 66. U kunt onze medewerkers ter plaatse vragen wanneer uw woning
aan de beurt is.
Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur is er een bewonersspreekuur in de keet van Van der Wiel.
Hier kunt u al uw vragen/opmerkingen kenbaar maken bij de uitvoerder. U kunt ook bellen met de
uitvoerder op 06-10925177. Uw betrokkenheid bij dit project wordt door ons zeer op prijs gesteld.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Van der Wiel Infra & Milieu BV
Henk Ypma
Uitvoerder
h.ypma@vanderwiel.nl
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