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Geachte heer, mevrouw,

ln de loop van volgend jaar gaat de gemeente Capelle aan den lJssel aan de 's Gravenweg een doorfietsroute
realiseren. De huidige water- en gasleidingen die nu in de grond onder de weg liggen zijn verouderd en aan
vervanging toe. Daarom is afgesproken met de gemeente dat Evides Wateóedrijf en netbeheerder Stedin deze
leidingen (vanaf de Kanaalweg tot en met de 's Gravenweg nummer 368 / Tuincentrum Jaarsveld) voorafgaand
aan de gemeentelijke werkzaamheden gaan vervangen, zodat de weg de komende jaren niet meer open hoeft.
ln deze brief leest u wat de werkzaamheden voor u betekenen. Over het realiseren van de doorfietsroute
ontvangt u op een later moment nog bericht van de gemeente.

Wat kunt u verwachten van de werkzaamheden
. Om de onvermijdelijke overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden van Evides en

Stedin tegelijk uitgevoerd door aannemer Heijmans;
o De werkzaamheden zijn verdeeld in fases en starten aan de westzijde bij de kruising met de Kanaalweg;. De fasering houdt in dat er een werkvak wordt afgezet van gemiddeld 80 meter. Hierin maken we een sleuf

in het asfalt. Dan vervangen we de leidingen en maken vervolgens de sleuf dicht met tijdelijke bestrating.
Vervolgens schuift het werkvak weer een stuk verder op;

o De tijdelijke bestrating blijft liggen totdat de gemeente de doorfietsroute heeft gerealiseerd;
e De aanwezige aansluitingen naar de woningen toe worden overgezet op de nieuwe leidingen tijdens de

werkzaamheden in het werkvak;
. ln sommige gevallen moeten ook (deels) de huisaansluitingen voor drinkwater en/of gas naar de woningen

toe vervangen worden door nieuwe leidingen. De bewoners waarbij deze werkzaamheden uitgevoerd
moeten worden, hebben hier al eerder informatie over ontvangen;

. Voorafgaand aan het vervangen van de huisaansluitingen maakt de monteur van aannemer Heijmans een
persoonlijke afspraak over de datum en tijd wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De
monteurs hebben altijd een legitimatiebewijs. Vraagt u hier gerust naar.

Planning en verkeershinder
r De voorgenomen start van de werkzaamheden is in de week van 25 oktober 2021;
o Alle werkzaamheden vinden plaats op reguliere werkdagen tussen 07:00 uur en 16:00 uur;
. De venruachting is dat de totale werkzaamheden van Evides en Stedin ongeveer een half jaar duren;
. Gedurende deze periode zijn er omleidingen voor al het verkeer en is de 's Gravenweg niet als

doorgaande weg te gebruiken. Omleidingen worden ter plekke aangegeven met tijdelijke verkeersborden;
. Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid bij calamiteiten;
. Ttjdens weekenddagen en de feestdagen worden in principe geen werkzaamheden uitgevoerd.

Farkeren en aanbieden huisvuil
o Circa 2 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij u voor de deur onfuangt u bericht van

aannemer Heijmans in welke periode zij bij u aan het werk zijn;
. Wanneer werkzaamheden voor uw pand uitgevoerd worden, kan het zijn dat u op werkdaqen niet op uw

eigen terrein kunt parkeren met de auto. De verwachting is dat dit bij de betreffende panden maximaal 10
werkdagen is. Uw pand blijft wel altijd te voet (en met de fiets aan de hand) bereikbaar;
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a Wanneer u niet op uw eigen terrein kunt parkeren staat ter plekke aangegeven met verkeersborden waar u
uw auto('s) kunt parkeren. Dit is aansluitend aan één van de zijden van het werkvak van Heijmans in de
directe omgeving van uw pand;
ln het weekend kunnen (nagenoeg) alle bewoners gewoon op eigen tenein parkeren. ln verband met het
verplaatsen van het werkvak van aannemer Heijmans geldt in het weekend een tijdelijk parkeerverbod
langs de weg in de omgeving van de werkzaamheden;
Wanneer er werkzaamheden voor uw woning plaatsvinden, kunt u uw huisvuil aanbieden op de
gebruikelijke ophaaldag in of nabij het werkvak. Een medewerker van Heijmans zorgt dat het huisvuil
buiten het werkvak komt zodat het kan worden opgehaald.

Wanneer bovenstaande verkeersmaatregelen voor u voor vragen of problemen zorgen - omdat u bijvooóeeld
mindervalide bent of u met uw onderneming afhankelijk bent van leveringen - dan kunt u contact opnemen met
de werkvooóereider van aannemer Heijmans voor het maken van persoonlijke afspraken over de
bereikbaarheid (gegevens onderaan in de brief).

Onderbreking drinkwater- en gaslevering
ln príncipe kunt u gewoon tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van gas- en drinkwater. Alleen wanneer
uw aansluiting op de nieuwe drinkwater- en gasleiding aangesloten wordt, krijgt u te maken met een korte
onderbreking van drinkwater en/of gaslevering. Bij de woningen waar de huisaansluiting (geheel of gedeeltelijk)
vervangen moet worden kan de onderbreking iets langer duren. De ondeóreking Ís echter nooit langer dan één
werkdag. U wordt tijdig geïnformeerd door de aannemer over de dag en de tijd van de onderbreking.

COVID -í9 maatregelen
ln veóand met COVID-19 gelden op dit moment enkele aanvullende maatregelen bij werkzaamheden. Dit om
zowel de bewoners als de medewerkers te beschermen, onder meer door hygiënemaatregelen en door
voldoende afstand van elkaar te houden.

Vragen en meer informatie over de werkzaamheden
Voor vragen over deze brief, de planning, de bereikbaarheid of de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren
telefonisch contact opnemen met de werkvoorbereider van aannemer Heijmans de heer Eddy Oonincx via
06 1í 91 22 83 of per mail via eoonincx@heiimans.nl.

Overige vragen aan Evides, Stedin of de gemeente Capelle aan den /Jsse/:

Evides Wateóedrijf
Op www.waterstoring.nl/evides vindt u informatie over de werkzaamheden.
Komt er onveruvachts geen drinkwater uit de kraan, ziet u een lekkage of onregelmatigheid bij onze werklocatie,
bel dan direct naar het storingsnummer van Evides 0900 07 87 (24 uur per dag).

Stedin
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben voor Stedin dan kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met de heer Pieter Schippers via telefoonnummer 06 - 4676 8960 of via e-mail
pieter.schippers@stedin.net. Voor meer algemene informatie over Stedin kunt u de website
www.stedin.neUonderhoud bezoeken of contact opnemen met een van onze medewerkers. Tijdens kantooruren
beantwoordt onze klantenservice uw WhatsApp- bericht op 06 469 639 63. Bellen kan ook, onze klantenservice
is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 bereikbaar via 088 896 39 63. Bij ongeplande onderbreking van het gas
en/of elektra kunt u bellen met het landelijk storingsnummer: 0800-9009.

Gemeente Capelle aan den lJssel
Heeft u vragen over de doorfietsroute die de gemeente hierna gaat realiseren dan kunt u op de projectpagina
www.capellebouwtaandestad.nl/werkzaamheden-sgravenweg de presentatie hiervan bekijken. Heeft u vragen
over de doorÍietsroute dan kunt u contact opnemen met projectleider Marcel de Mooij (projectleider) via 010 -
284 847 7 of projecten@capelleaandenijssel.nl

Met vriendelijke groet,
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