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Geachte mevrouw/mijnheer,

Op maandag 1 juni 2015 is het definitieve ontwerp (DO) voor buurt 1 – fase 1 aan u gepresenteerd.
Volgens planning had de uitvoering van de werkzaamheden in maart – april 2016 moeten starten.
Vanwege onverwachte maar noodzakelijke werkzaamheden van de nutsbedrijven Stedin en Oasen is
de planning veranderd. In deze brief lichten wij een en ander toe.

Aangepaste planning
De nutsbedrijven hebben aangegeven op korte termijn alsnog hun water- en gasleidingen en
elektriciteitskabels grotendeels te willen vervangen. Daar was eerder geen sprake van en wij zijn dan
ook erg blij dat dit alsnog gebeurt. Hiermee kunnen alle werkzaamheden aan de kabels en leidingen,
de riolering en het straatwerk opeenvolgend worden uitgevoerd en houden we de overlast voor u in
de toekomst beperkt.

Onze planning ziet er voorlopig zo uit:
•

Start tweede kwartaal 2016 werkzaamheden nutsbedrijven tot derde kwartaal 2016.

•

Derde/vierde kwartaal start werkzaamheden aan de riolering en het straatwerk.
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Op dit moment kunnen wij u nog niet exact zeggen wanneer wat gedaan
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wordt. De werkvolgorde is bekend, maar vereist nog detailafstemming met de
nutsbedrijven. Wanneer dit afgestemd is wordt u hierover per brief geïnformeerd.
De aannemer
Het bestek wordt ondertussen opgesteld. De komende tijd vindt de aanbesteding plaats. Wanneer wij
weten met welke uitvoerende partij wij zaken gaan doen, wordt u ook hierover geïnformeerd.
Vragen en antwoorden
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief, dan horen wij dat graag. Als
u tips of ideeën hebt, kunt u die met ons delen door een email te sturen naar: HOA@zwijndrecht.nl
Voor vragen over de werkzaamheden van Stedin kunt u contact opnemen met: dhr. E. Krop (0888963963 algemeen nr.) Voor de werkzaamheden van Oasen kunt u contact opnemen met dhr. J. v.d.
Est (0182-593311 algemeen nr.)
Glasvezel
Op dit moment hebben zich 670 bewoners (18 %) aangemeld op www.opglas.nl. De providers komen
pas in actie wanneer zich minimaal 30% van de bewoners aangemeld hebben. Mobiliseer daarom uw
buren, vrienden en/of kennissen in HOA. Registreren is gratis en vrijblijvend en vergroot de kans op
de aanleg van glasvezel in uw buurt.
Afvalbeleid
Zoals de meeste van jullie weten, is de gemeente bezig haar afvalbeleid te herzien. Dit heeft
consequenties voor de aanbiedplaatsen van de minicontainers in HOA. De nieuwe aanbiedplaatsen
gaan niet ten kosten van parkeerplaatsen en zijn verwerkt in het DO welke met deze brief is
meegezonden. Op deze aanpassingen kan geen inspraak plaatsvinden.
Actuele projectinformatie kunt u vinden op: www.zwijndrecht.nl/HOA. U kunt ook kijken op
facebook, onze pagina heet: HOA op de schop.

Met vriendelijke groet,

Dick Schipper, Projectleider

