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Betreft: start werkzaamheden Achterstraat week 49
Datum

Geachte heer/mevrouw,

november 2020

Vitens en Liander starten in week 49 met de werkzaamheden in de Achterstraat. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door Siers. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden.
Vervangen elektrakabel en leidingen voor gas en drinkwater
We vervangen de elektrakabel en gas- en waterleidingen. De werkzaamheden starten in week 49 (30
november) en verwachten dat de werkzaamheden tot half januari duren.
Tijdelijk geen stroom, gas en water
Het kan voorkomen dat de bedrijven aan de Achterstraat door de werkzaamheden tijdelijk geen
elektra, gas of water heeft. U krijgt hierover een aantal dagen van tevoren bericht. U hoort dan ook
hoe lang deze onderbrekingen duren, of u thuis moet zijn en wat u het best kunt doen.
Uw straat is niet goed bereikbaar | straat altijd bereikbaar voor hulpdiensten
Het spreekt voor zich dat wij ons uiterste best doen ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk overlast
ervaart. Toch moet u er rekening mee houden dat de Achterstraat en uw bedrijf niet goed bereikbaar
is. We hebben goede afspraken gemaakt met de gemeente en hulpdiensten. Klanten en leveranciers
kunnen altijd (lopend) bij uw bedrijf komen. Het verkeer wordt omgeleid en uw straat blijft bereikbaar
voor de hulpdiensten. Voor de kerstperiode 2020 is uw straat tijdelijk weer bereikbaar.
Na de kerstdagen (vanaf week 2-2021) vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats aan de
Achterstraat. Dit kan ook overlast met zich mee brengen.
Niet voor de deur parkeren
Tijdens de werkzaamheden kunt u niet voor de deur parkeren en/of gebruik maken van uw privéparkeerplaats. Wij verzoeken u om tijdelijk uit te wijken naar omliggende parkeerplaatsen.
Leveranciers
Voor groot transport (langer dan 8 meter) is de Ridderstraat niet bereikbaar. Voor kleinere transporten
kan gebruik worden gemaakt van de Ridderstraat. Via de Kruisstraat, Markt en de Kerkhofstraat kan
men de binnenstad weer verlaten. Mocht u grote transporten verwachten wilt u dan zo vriendelijk zijn
om dit met de vervoerder af te stemmen. Op de site onder informatie is het verkeersplan opgenomen
met daarin de te nemen verkeersmaatregelen
Stadsconciërge
Jan Eertink is voor deze werkzaamheden uw stadsconciërge. Heeft u vragen en/of hulp nodig tijdens
de werkzaamheden, neem dan gerust contact met hem op. U kunt Jan Eertink bereiken via
telefoonnummer 06 – 25046060. Hij loopt dagelijks rond in Hattem.

Vragen en meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Raadpleeg de speciaal voor
Hattem ingerichte website www.onderhoudinhattem.nl. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer
06 – 33165787.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!
Namens Liander en Vitens
Arjan Bouwmeister
Omgevingsmanager binnenstad Hattem
Siers Leiding- en Montageprojecten

