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De afgelopen tijd zijn er volop werkzaamheden 

geweest aan de kabels en leidingen in uw wijk. En 

de voorbereiding van de rioolwerkzaamheden is 

weer een stuk verder. Tijd voor een nieuwe 

informatiebrief over de werkzaamheden in uw wijk. 

 

Werkzaamheden kabels en 

leidingen 

In de grond liggen kabels en leidingen voor gas, 

water en elektra. Een deel van de leidingen moet 

verplaatst of vervangen worden. Deze 

aanpassingen zijn nodig om ruimte te maken voor 

het regenwaterriool.  

 

Uitloop werkzaamheden Liander / Vitens 

De werkzaamheden aan de kabels en leiding zijn 

eind augustus begonnen. Helaas duren de 

werkzaamheden langer dan vooraf gedacht. De 

werkzaamheden worden de komende weken verder 

afgerond. 

 

Overlast   

De aanpassingen aan elektra-, water- en 

gasleidingen hebben voor overlast gezorgd.  

Wij hebben veel meldingen gekregen over 

verzakkingen en hinder van de noodzakelijke 

wegafzettingen. 

 

Deze meldingen hebben wij ook gedeeld met de 

aannemer Van Gelder. Van Gelder heeft hierop ook 

werkzaamheden aangepast om overlast terug te 

verminderen.  

 

 

 

 

De werkzaamheden zijn bijna afgerond.  Onze 

toezichthouder maakt nog een ronde door de wijk 

met de aannemer om te kijken of alles er netjes 

uitziet. Als het nodig is worden daarna de laatste 

verzakkingen hersteld.   

 

Stand van zaken 

Rioleringswerkzaamheden 

Het ontwerp voor de rioolwerkzaamheden is klaar. 

We gaan nu op zoek naar een aannemer die de 

aanpassingen aan de riolering kan uitvoeren. 

 

In maart zal bekend zijn welke aannemer de 

opdracht krijgt.   

 

Informatieavond 

Als de aannemer bekend is, komt er nog een 

informatieavond over de uitvoering van de 

werkzaamheden. Tijdens deze avond geven we  

praktische informatie over: 

 de werkwijze van de aannemer;  

 de planning en fasering; 

 hoe u bereikbaar bent tijdens de 

werkzaamheden;  

 hoe we bijvoorbeeld de afvalinzameling 

gaan regelen.  

We denken dat de informatieavond midden maart 

gehouden zal worden. Voor de informatieavond 

krijgt u als aanwonende een uitnodiging. Ook maken 

we de  informatieavond bekend in het 

GemeenteNieuws. 

 

Start werkzaamheden 

We verwachten dat de werkzaamheden in april 

starten. De werkzaamheden zullen ongeveer 7 

maanden duren. 

 

Bouwkundige opnames 

Voordat we starten met de rioleringswerkzaam-

heden laten we bouwkundige opnames maken van 

de aangrenzende woningen. Dit doen we altijd bij dit 

soort werkzaamheden. Hiermee laten wij de 

technische staat van de woningen vastleggen.  
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Voor deze werkzaamheden hebben wij het bureau 

Signum expertise ingeschakeld. Signum expertise 

heeft hiervoor brieven rondgestuurd en is al 

begonnen met de bouwkundige opnames.  

 

 

 

Gochsestraat 

De rioleringswerkzaamheden in het Klaphek, Van 

Wijkstraat en de Zandsedwarsstraat vormen de 1e 

fase van het rioleringsproject. De 2e fase is de 

Gochsestraat.  

 

Voor deze 2e fase zijn we gestart met de ontwerp-

werkzaamheden. We huren een verkeerskundig 

bureau in om het ontwerp te maken. Dit ontwerp 

maken wij in overleg met de bewoners van de 

Gochsestraat. We gaan een aparte informatieavond 

hiervoor houden. De omwonenden van de 

Gochsestraat krijgen hiervoor een uitnodiging. 

 

 

 

Planning 

De stappen en werkzaamheden hebben wij voor u 

op een rijtje gezet. De planning ziet er zo uit: 

 

Onderdeel Wanneer 

Afrondende werkzaamheden 

water en gasleiding (Vitens / 

Liander) 

Midden 

februari  

Opdracht geven aan aannemer Begin maart 

Informatieavond met de 

aannemer 

Midden maart  

Start rioleringswerkzaamheden April  

 

Meer informatie 

 

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar Jaap 

Bergmans via j.bergmans@lingewaard.nl. 

 

De reactienota en het aangepaste ontwerp kunt u 

bekijken op onze website via 

https://www.lingewaard.nl/rioleringzand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 

gemeente Lingewaard 

Hoewel de tekst zorgvuldig is samengesteld, 

kunt u hieraan geen rechten ontlenen. 

Heeft u suggesties, neem dan contact met ons 

op via (026) 32 60 111. 

mailto:j.bergmans@lingewaard.nl
https://www.lingewaard.nl/rioleringzand

