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Hellevoetsluis, november 2017 
 
 
Betreft: woonrijpmaken Energiekwartier, te Den Haag 
 
 
Geachte heer / mevrouw 
 
Recent heeft Lindeloof B.V. de opdracht gegund gekregen om in de periode van november 2017 t/m 
medio april 2018 in het Energiekwartier (her)bestrating en rioleringswerkzaamheden uit te voeren. 
Lindeloof wilt u graag met deze brief informeren over de gang van zaken rondom de werkzaamheden 
in het Energiekwartier. 
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit: 

 rioleringswerkzaamheden in de Zamenhofstraat en de Loosduinseweg.  

 (her)bestrating van de: Zamenhofstraat, Van Geenstraat, Loosduinseweg, Dreves 
Uiterdijkstraat. 

Om hinder als gevolg van onze werkzaamheden tot een minimum te beperken, voeren wij de 
werkzaamheden gefaseerd uit. Hiermee zorgen we dat de wijk bereikbaar blijft, zie de bijlage voor de 
fasering en de beoogde planning. Uiterlijk 1 week voor de start van een fase krijgen bewoners en 
ondernemers grenzend aan die fase een specifieke informatiebrief. In deze brief informeren wij u over: 
de type werkzaamheden, de duur van de werkzaamheden, de locatie van de tijdelijke 
parkeerplaatsen, bereikbaarheid van de wijk en afvalverwerking.  
 
Hinder 
Als omwonende / ondernemer kunt u enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. Wij vragen 
hiervoor uw begrip. Uiteraard doen wij ons uiterste best om deze overlast tot een minimum te 
beperken.  
 
Contact 
Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen en / of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met: 
Sadjad Jawid.  Hij is per mail en telefonisch te bereikbaar op werkdagen tussen 07:00 t/m 19:00 uur.  

 Telefoonnummer: 06 11061275 

 Mail: energiekwartier@lindeloof.nl 
Iedere vrijdag is er een inloopspreekuur van 11:00 tot 12:00 uur in onze keet. De heer Sadjad Jawid is 
in onze keet aanwezig om uw vragen of meldingen in behandeling te nemen. De keet is te bereiken 
vanaf de Van Boecopkade (achter de keet van Heijmans). De werkzaamheden van dit project zijn te 
volgen op onze webpagina: http://www.lindeloof.nl/energiekwartier-denhaag. Op deze webpagina is 
aanvullende informatie te vinden over de voortgang van onze werkzaamheden. Tevens kunt u zich op 
de website: www.energiekwartier.nl aanmelden voor een e-mail alert. U krijgt een e-mail alert wanneer 
er calamiteiten zijn of de werkzaamheden uitlopen.   
 
Tot slot willen wij u bij voorbaat danken voor uw medewerking en hopende u op deze manier 
voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van Lindeloof Grond_Weg_Waterbouw 

http://www.lindeloof.nl/energiekwartier-denhaag
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Bijlage 1: Fasering Regentessekwartier 
 

 


