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Geachte heer, mevrouw,
Stedin is uw energienetbeheerder. In uw regio zorgen wij dat u over elektriciteit en gas beschikt om te wonen,
werken en ondernemen. In oktober 2017 is bij u in de wijk een gasleiding beschadigd als gevolg van kortsluiting in
een elektriciteitskabel. Daarbij is roet in de gasleiding terechtgekomen. Dit is niet gevaarlijk maar roet in een
gasleiding kan voor storingen zorgen.
Afgelopen maanden hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan en het gas- en elektriciteitsnetwerk geregeld
gecontroleerd in uw wijk. Mogelijk heeft u daarom vaker dan gebruikelijk Stedin auto’s en monteurs gezien.
Uit het onderzoek is gebleken dat de netten in uw wijk veilig zijn. Maar om te voorkomen dat u in de (nabije)
toekomst mogelijk met extra storingen van uw energielevering te maken krijgt, is besloten om de werkzaamheden
aan het gas- en elektriciteitsnet eerder uit te voeren dan oorspronkelijk gepland. In deze brief leest u wat deze
werkzaamheden inhouden en wat dat voor u betekent.
De werkzaamheden
•
Stedin vervangt de hoofdleiding van het gasnetwerk in de straten Zuidzijdsedijk, Noordzijdsedijk, Nieuwe
Wetering, Oostzijdsepad, Hoofdje en Heersdijk (zie ook bijgevoegde kaart). Ook vervangen wij waar nodig de
elektriciteitskabel of zorgen wij er voor dat de huidige elektriciteitskabel hoger komt te liggen dan hij nu ligt om
verstoringen te voorkomen.
•
Daarnaast vervangen wij de zogeheten huisaansluiting van de hoofdgasleiding in de straat naar uw woning en
wisselen we de gasmeters en drukregelaars. Dit gebeurt bij u in de meterkast. Voor deze werkzaamheden
moet u thuis aanwezig zijn. De monteurs van Van Vulpen en/of Stedin maken hiervoor met u een persoonlijke
afspraak. Bij een aantal woningen zijn deze werkzaamheden in de afgelopen periode al uitgevoerd.
•
Oorspronkelijk hadden wij de vervangingswerkzaamheden bij u in de wijk in de zelfde periode gepland als de
toekomstige werkzaamheden van de gemeente Rotterdam en waterbedrijf Evides. Maar naar aanleiding van
het onderzoek is besloten om de werkzaamheden eerder uit te voeren. Over de overige werkzaamheden
ontvangt u in de toekomst nog nader bericht van de gemeente en Evides. Informatie over het project van de
gemeente vindt u op www.rotterdam.nl/aanpaktussenwater.
Wat merkt u van de werkzaamheden
•
De totale werkzaamheden van Stedin in de wijk duren van 4 juni 2018 tot medio december 2018 of zoveel
eerder als mogelijk is, afhankelijk van eventuele onvoorziene omstandigheden.
•
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een aantal containers geplaatst op de Hoogvlietsekerksingel ter
hoogte van huisnummer 286.
•
De werkzaamheden worden in verschillende delen uitgevoerd
•
De meeste werkzaamheden worden in het trottoir uitgevoerd. Wij informeren u tijdig wanneer werkzaamheden
bij u thuis plaatsvinden en wat deze werkzaamheden precies inhouden.
•
Ook informeren wij u over een eventuele onderbreking van de levering van elektriciteit en/of gas.
•
Tijdens de werkzaamheden blijft uw woning altijd bereikbaar.
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Mogelijk zijn enkele parkeerplaatsen niet bereikbaar. Wij proberen de benodigde werkruimte zo veel mogelijk
te beperken.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van Vulpen en/of Stedin. Medewerkers van de firma Van
Vulpen en/of Stedin hebben altijd een legitimatiepas bij zich, vraagt u hier gerust naar.
Meer informatie
Wanneer u vragen heeft die specifiek over de uitvoering van deze werkzaamheden gaan, dan kunt u op werkdagen
van 8.00– 17.00 uur contact opnemen met de heer Chaco Lauwrier, projectleider van firma Van Vulpen, via
telefoonnummer 06-30907988 of per e-mail c.lauwrier@vanvulpen.eu
Heeft u andere vragen aan Stedin? Bezoek dan onze website: www.stedin.net/klantenservice/veelgestelde-vragen
of vraag het ons op werkdagen via twitter.com/Stedin of facebook.com/stedinnetbeheer. Bellen kan ook, onze
klantenservice is bereikbaar via 088 896 39 63.
Wanneer nodig informeren wij u verder over onze werkzaamheden en hopen op uw begrip.
Met vriendelijke groet,

Koen Verbogt
Directeur Aanleg & Vervanging
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