Aan de bewoners en/of
ondernemers van dit pand

Sittard-Geleen, 22 oktober 2018

Betreft: informatie over aanleg van Het Groene Net
Geachte mevrouw of meneer,
Zoals u weet leggen wij, aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab bv., in uw buurt een
buizennetwerk aan voor Het Groene Net. De hoofdleiding ligt al in de grond. In week 44
maken we de oversteek naar de overzijde van de Europaboulevard. In deze brief vindt u
informatie over de aard, planning en impact van de werkzaamheden.
Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?
In dit schema en de overzichtstekening op de achterzijde kunt u zien waar en wanneer we
aan het werk zijn:
Planning aanleg warmtenet – oversteek Europaboulevard
Periode
Waar
Type werkzaamheden
29 oktober tot en met Europaboulevard Sleuf graven door de weg
2 november
en berm, grondtransport
(week 44)
naar depot, aanleg leiding,
herstellen groen.

Hinder
De Europaboulevard wordt
afgesloten voor alle
verkeer. Er wordt een
omleiding ingesteld.

Bereikbaarheid bedrijven
De Europaboulevard wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. De
bereikbaarheid van Sabic en de bedrijven aan de Luxemburgstraat wordt met
verkeersborden aangegeven. Deze bedrijven worden voor de start van de werkzaamheden
persoonlijk geïnformeerd.
Het werkvak:
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Waar kunt u terecht met vragen?
Naast de informatiebrieven die u van ons ontvangt kunt u met uw vragen ook terecht bij:
De omgevingsmanager Rudie Peeten. U kunt hem bereiken via e-mail infowarmteprojectsittard@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer
088 - 1864027 voor vragen, opmerkingen of suggesties.
De gebiedsconciërge is het eerste aanspreekpunt op de uitvoeringslocatie en voor
het oplossen van mogelijke knelpunten buiten (bijv. de toegankelijkheid van een
gebouw of een afzethek goed neerzetten). Hij is ook bereikbaar via telefoonnummer
088-1864027.
Website www.hetgroenenet.nl: hier vindt u informatie over Het Groene Net.
Website gemeente Sittard-Geleen: als u bij ‘Zoeken’ intikt: ‘Het Groene Net’ dan
komt u op de informatiepagina over de werkzaamheden, de voortgang en de
planning.
Wij doen ons uiterste best om de overlast te beperken maar waar gewerkt wordt is altijd wat
overlast. Graag vragen wij hiervoor uw begrip.
Met vriendelijke groet,

Visser & Smit Hanab B.V.
G.H. Kamphuis
Projectmanager
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