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Geachte heer/mevrouw,
Planning werkzaamheden aan de drinkwaterleiding
Vitens start in de week van [datum, maand en jaartal] met werkzaamheden aan de
drinkwaterleiding bij u in de straat. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer ##
weken duren. De firma #### voert, in opdracht van Vitens, de werkzaamheden uit. In uw
straat beginnen we op [datum].
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het is mogelijk dat uw straat, woning of winkel minder goed bereikbaar is in deze periode of
dat u niet voor uw deur kunt parkeren. Ook kan de waterdruk lager zijn en kan het water
soms een bruine kleur hebben. Bruin water is niet schadelijk voor uw gezondheid. In
uitzonderlijke gevallen heeft u tijdelijk geen water. Dit kondigen we van te voren aan met
een kaartje bij u in de bus.
[OPTIE 1] Waarom voert Vitens deze werkzaamheden uit?
In de afgelopen periode ontstond in de waterleiding bij u in de straat een aantal keer een
lek, waardoor er geen water bij u werd geleverd. Bij inspectie van de waterleiding bleek dat
deze op korte termijn moet worden vervangen.
[OPTIE 2] Waarom voert Vitens deze werkzaamheden uit?
Uw gemeente vervangt de komende periode het rioleringsstelsel in uw buurt of wijk.
Vanwege deze werkzaamheden aan het riool, verlegt Vitens het waterleidingnet.
[OPTIE 3] Vervangen asbestcementleidingen
De leidingen die wij vervangen, zijn asbestcementleidingen. In de jaren ’60 was dit een veel
gebruikt materiaal voor onder andere waterleidingen. Tegenwoordig gebruiken we
kunststofleidingen. Bij het verwijderen van deze leidingen werkt Vitens met gecertificeerde
aannemers die volgens wettelijke voorschriften de leidingen verwijderen. Dit kan betekenen
dat medewerkers beschermende kleding dragen en dat er speciale containers worden
geplaatst. Wilt u hierover meer weten? Kijk op onze website.
[OPTIE 4] Vervuilde grond
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De grond waarin wordt gewerkt, is vervuild. Bij werkzaamheden in vervuilde grond wordt
gewerkt volgens wettelijke voorschriften waarbij de veiligheid van de medewerkers en de
omwonenden voorop staat. Mogelijk dat medewerkers beschermende kleding dragen.
[OPTIE 5] Parkeergelegenheid
Vanwege de werkzaamheden kunt u uw auto tijdelijk niet bij huis parkeren. In [straatnaam]
is voldoende gelegenheid om uw auto te parkeren.
Meer informatie
Op de website www.waterstoring.nl vindt u actuele informatie over de werkzaamheden bij u
in de straat en wilt u meer weten over waarom Vitens waterleidingen vervangt? Kijk dan
eens op https://www.vitens.nl/over-water/drinkwaterleiding.
Voor vragen over de werkzaamheden bij u in de straat, kunt u contact opnemen via ons
algemene telefoonnummer 0800 0359.
Met vriendelijke groet,

[naam projectleider en functie]

Tips bruin water:
Komt er bruin water bij u uit de kraan, dan raden wij u aan:
- Te wachten met het gebruik van de wasmachine.
- Laat voor gebruik de kraan eventueel doorstromen tot het water weer helder is.
- Kijk voor meer informatie over bruin water op www.vitens.nl/bruinwater.
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