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In opdracht van Brabant Water voert aannemer MVOI bv werkzaamheden uit aan de
waterleidingen. In deze brief leest u de belangrijkste informatie over onze
werkzaamheden.
Wat gaan we doen?
 In Maart 2020 starten wij met de werkzaamheden in Oosterhout, Slotjes
West tussen Hertogenlaan, Vrijheidstraat, Drossaardstraat, Heer
Arnoudstraat, Van Borsselestraat, Brabantlaan, Taxandriëstraat,
Baroniestraat, Schoutenveld en Huize Limburgstraat.
 In totaal vernieuwen we ongeveer 2 kilometer aan leidingen bij u in de wijk.
 In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water bij u in de
meterkast (of-put).
 Alle werkzaamheden nemen in totaal 4 maanden in beslag.
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Gaat het vriezen in deze periode? Dan is het mogelijk dat de doorlooptijd van het
project wordt verlengd.

Projectnummer

Waarom vernieuwen wij de leidingen?
Het waterleidingnet in Slotjes West is grotendeels in de jaren 50 en 60 aangelegd en
daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd
rekenen op vers kraanwater.
Wat betekent dit voor u?
Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch
moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de
straat aan het werk zijn:
 hebt u misschien even geen water. Is een onderbreking in de
watervoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en
17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken.
Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.
Mogelijke overlast op straat
Vanaf maandag 2 maart kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:
 u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is
opengebroken.
 er minder parkeermogelijkheden zijn.
 dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.
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Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt
mogelijk te houden.
Wat moet u nog meer weten?
Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein
in op een goed bereikbare plaats in de wijk.
De oude leidingen zijn van asbestcement gemaakt. Wij nemen alle nodige
voorzorgmaatregelen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Daarom plaatsen wij
in uw wijk goed afgesloten containers.
Herstel van het straatwerk
Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt MVOI het straatwerk.
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?
Kijkt u dan voor actuele informatie op de website:
www.waterstoring.nl/brabantwater. Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?
Neemt u dan contact op met onze aannemer MVOI: Rens Bronk, Hoofd Uitvoerder.
Het telefoonnummer 06-82016110. U kunt ook mailen naar: r.bronk@mvoi.nl .
Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?
Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Joost Claassen, 06-11007612 of joost.claassen@brabantwater.nl
Met vriendelijke groet,

Joost Claassen
Brabant Water NV
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