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Beste mevrouw, meneer, 

 

Stedin is uw energienetbeheerder en Evides uw waterbedrijf. In uw regio zorgen wij dat u over gas, elektriciteit en 

water beschikt. Om de kwaliteit van uw drinkwater- en energievoorziening optimaal te houden, voeren we 

binnenkort onderhoudswerkzaamheden uit. Om de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken voeren Stedin 

Netbeheer en Evides Waterbedrijf deze gezamenlijk uit. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer 

Siers. 

 

Planning 

De werkzaamheden vinden plaats vanaf 25 April t/m 10 Juni   

De werkzaamheden vinden plaats aan : 

Nicolaas Maessingel  216 – 192 (evenkant)  

Dubbeldamseweg -Noord  (3 t/m 27) onevenkant  

 

We beginnen vanaf de kant van de Burgmeester de Raadsingel met 1 ploeg en graven richting de 

Nicolaas Maessingel ,de andere ploeg begint vanaf Nicolaas Maessingel en graaft  richting de 

Burgmeester de Raadsingel.   

 
Werkzaamheden 

 

• De huidige gas- , waterleidingen en elektriciteitskabels die in de stoep liggen zijn verouderd en aan 

vervanging toe. Met nieuwe leidingen/kabels in uw buurt beschikt u, ook in de toekomst, veilig en continu 

over gas, elektriciteit en drinkwater en vermindert de kans op storingen aanzienlijk. 

 

•  Tijdens de werkzaamheden aan de hoofdleidingen in de straat wordt de weg en/of trottoir mogelijk voor 

een deel afgezet. Woningen en inritten blijven altijd bereikbaar, wel kunnen er tijdelijk minder 

parkeermogelijkheden in de straat zijn. Mocht u gedurende een korte periode niet kunnen beschikken 

over gas, water en elektra, dan informeren wij u daar tijdig over. Wij proberen de overlast zoveel 

mogelijk te beperken.  

 

• Wij vervangen de huisaansluitingen van gas, water en elektra alleen als deze aan vervanging toe zijn. 

Hiervoor vragen wij toegang tot uw woning en is het misschien noodzakelijk dat wij 

graafwerkzaamheden vlak vóór uw woning verrichten. Ook kunt u dan gedurende een korte periode niet 

beschikken over gas, water en elektriciteit. Mocht dit bij u het geval zijn, dan neemt onze aannemer altijd 

voorafgaand contact met u op.  

 

• Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Siers. De monteurs hebben altijd een 

legitimatiepas bij zich, vraagt u hier gerust naar.  
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Volg de werkzaamheden 

U kunt de werkzaamheden volgen via de BouwApp. Deze app 

kunt u gratis downloaden en installeren op uw telefoon of tablet.  

 

In de BouwApp informeren wij u regelmatig over de 

werkzaamheden, eventuele overlast of wegafsluitingen. Hiernaast 

leest u hoe u de app kunt downloaden. 

 

Liever via de website op de hoogte blijven? Ook dat kan! Ga naar 

www.deBouwApp.nl. Ga naar ‘Zoek op projectnaam of plaats’. 

Zoek vervolgens op “Singel e.o. Dordrecht.” Selecteer het project 

en klik op toevoegen aan favorieten’. 

 

Heeft u geen internet? Bij relevante nieuwsberichten over de 

werkzaamheden ontvangt u ook een brief in de brievenbus. 
 

 

Meer informatie 

Al uw vragen kunt u stellen aan de monteurs die bij u in de buurt aan het werk gaan. Heeft u nu al vragen? Neem 

dan contact op met dhr. Mark van Daatselaar  van aannemer Siers. Hij is bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 

en 16:00 uur op telefoonnummer 088-557 27 00 of via mail j.dekreij@siersgroep.nl 
 

 

 

Met vriendelijke groet,  
 

Stedin en Evides 

 

Volg de werkzaamheden met 

 
Hoe installeert u de app: 

1. Download de BouwApp in de Playstore 

(Android) of Appstore (IOS).  

2. Ga naar ‘Zoek op projectnaam of plaats’ 

3. Zoek ‘singel e.o. Dordrecht’ 

4. Selecteer het project ‘singel e.o..’  

5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’  

  

https://debouw.app/

