
 

 

 

 

 

 
Aan de bewoners en gebruikers van deze woning, 

      
Aannemingsbedrijf Lindeloof b.v. uit Hellevoetsluis gaat  het project 
Rioolvervanging St Willebrord uitvoeren in opdracht van Gemeente Rucphen. 

 
Op dinsdag 3 oktober 2017 zal gestart worden in de Boterbloemstraat met de 

werkzaamheden op het gedeelte vanaf de kruising Tulpstraat tot de kruising 
Korenbloemstraat. 

 
De werkzaamheden bestaan uit : 

- Het vervangen van de bestaande hoofd riolering en de huisaansluitingen. 

- Het aanbrengen van een nieuw infiltratieriool. 
- Het herstellen van de voetpaden met bestaand materiaal. 

- Het aanbrengen van nieuwe betonklinkers in de parkeervakken. 
- Het aanbrengen van de bestaande klinkers in de rijweg. 

Deze werkzaamheden zullen ongeveer 4weken  duren. 

 
Het doorgaand verkeer op dit gedeelte van de  Boterbloemstraat is afgesloten 

voor alle verkeer en is door bebording tijdig  aangegeven. 
 
Uw woning  zal altijd bereikbaar blijven voor voetgangers  via een 

noodvoorziening , ook zullen wij er voor zorgen dat de nood- en hulpdiensten 
ingelicht zijn en dat de bereikbaarheid gewaarborgd blijft. 

 
Voor het laden en lossen  zullen wij in onderling overleg altijd tot een oplossing 
komen , onze uitvoerder welke iedere dag aanwezig is zal u daarbij van dienst 

zijn. 
Ook voor onverwachte gebeurtenissen kunt u bij hem terecht of via het 

onderstaande mailadres of telefoonnummer. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om vanaf dinsdag 3 oktober 07.00 uur uw auto 

niet te parkeren in dit gedeelte van de Boterbloemstraat. 
 

Voor het vervangen van uw huisaansluiting hoeft u niet thuis te zijn, onze 
uitvoerder zal met u persoonlijk deze werkzaamheden afstemmen. 
 

Wij vragen u om de afvalcontainers op de betreffende dagen buiten het 
werkgebied aan te bieden, indien gewenst kunnen wij u daarbij helpen. Zorg er 

voor dat uw huisnummer duidelijk staat aangegeven op de afvalcontainer zodat 
we deze weer op de juiste plaats terug kunnen brengen. 
Ook willen wij u vragen om eventueel overhangende beplanting te verwijderen 

zodat wij het voetpad weer netjes aan kunnen brengen. 



 

Wij kunnen onze werkzaamheden niet geheel zonder overlast uitvoeren. Wij 
vragen hiervoor uw begrip en rekenen op uw medewerking. Samen kunnen we er 

voor zorgen dat de overlast tot een minimum beperkt zal zijn. 
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over de werkzaamheden? 

Stel deze dan aan onze uitvoerder Piet Luyten. Hij zal regelmatig op het werk 
aanwezig zijn.

 
Ook kunt u contact opnemen met onze projectleider Nico van Peer. Hij is te 
bereiken via 0181-331050 of 06-27095003. U mag ook een mail sturen naar 

n.vanpeer@lindeloof. 
 

Wij hebben voor dit project een speciale website ingericht waarin alle informatie 
en voortgang  zal worden bijgehouden. 
Ook eventuele  omleidingen zullen wij op deze site publiceren. 

www.lindeloof.nl/rioolvernieuwing-stwillebrord 

 
 
 

 
Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik, 

 
 
Aannemersbedrijf Lindeloof b.v. 

 

 
 

 

  

http://www.lindeloof.nl/rioolvernieuwing-stwillebrord


 

 


