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Geachte heer/mevrouw,
Binnenkort verrichten waterleidingbedrijf Vitens en netbeheerder Liander werkzaamheden in uw
buurt. In deze brief leest u hier meer over.
We vervangen de gas- en waterleidingen
In 2014 zijn er in Apeldoorn twee grote gas- en waterstoringen geweest. Vitens en Liander vinden
het risico op herhaling onacceptabel en vervangen de komende twee jaar ongeveer 46 kilometer
gas- en waterleiding in Apeldoorn. Het gaat dan voornamelijk om de leidingen in de wijken
Zevenhuizen, De Maten en Zuid.
Inloopavond maandag 31 augustus
Wij willen u zo goed mogelijk informeren over werkzaamheden, de planning en de hinder die u
mogelijk ondervindt. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een inloopavond op maandag 31
augustus van 19.30 uur tot 21.30 uur. De inloopavond vindt plaats in wijkcentrum de Groene
Hoven aan de Koninginnelaan 280 in Apeldoorn.
We starten half september
Het vervangen van de oude leidingen in Apeldoorn is een omvangrijk project. De werkzaamheden
worden per wijk en buurt gefaseerd uitgevoerd. We starten half september 2015 met het
vervangen van de leidingen. Voordat de werkzaamheden bij u in de buurt starten, krijgt u van ons
een brief. Wij hopen in 2017 de werkzaamheden voor het hele project af te ronden. Kijk voor meer
informatie over de planning op www.onderhoudinapeldoorn.nl. Deze is vanaf volgende week
online.
Tijdelijk geen gas of water door de werkzaamheden
Het kan voorkomen dat u door de werkzaamheden tijdelijk geen gas of water heeft in uw woning.
U krijgt daarover een aantal dagen van tevoren bericht en hoort dan ook wat u het beste kunt
doen.
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Vragen?
De werkzaamheden veroorzaken helaas enige overlast. We doen uiteraard ons uiterste best om
dit zo veel mogelijk te beperken. U kunt u tijdens de inloopavond persoonlijk laten informeren over
wat de werkzaamheden voor u betekenen. Uitgebreide informatie vindt u vanaf volgende week op
de website www.onderhoudinapeldoorn.nl.
We zien u graag tijdens de inloopavond op maandag 31 augustus in wijkcentrum de Groene
Hoven.
Met vriendelijke groet,
Vitens N.V.

Liander N.V.
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