
 

 

          19 januari 2021 
Beste bewoner, 
 
De Engweg en omgeving krijgen een metamorfose. Wellicht had u daar al iets van gehoord.  
De huidige riolering wordt opgewaardeerd naar een gescheiden rioolstelsel, met een extra 
rioolbuis voor het schone regenwater. Hierdoor moet de volledige weg eruit. Ook wordt op 
een aantal plekken het bestaande vuilwaterriool vervangen. Vanaf half februari vinden er 
daarom werkzaamheden plaats in uw omgeving of zelfs in uw straat. 
 
In deze brief vertellen we u wat het bouwteam is dat in de Engweg en omgeving aan de slag 
gaat. Wanneer willen we starten en wat zijn op hoofdlijnen de plannen voor de 
werkzaamheden? Ook vindt u onze contactgegevens in deze brief, zodat u met eventuele 
vragen of klachten bij ons terecht kunt.  
 
Bouwteam Engweg 
Het bouwteam is een combinatie van drie organisaties: de gemeente Amersfoort is 
opdrachtgever van het project. Het bedrijf Drong is de civieltechnisch adviseur en Dura 
Vermeer is de aannemer. 
 
De projectleiders in dit bouwteam zijn: Raymond Snippert namens de gemeente Amersfoort, 
Erwin Noome namens Drong en Kees Smaling namens Dura Vermeer. De 
omgevingsmanagers Mariëlle Schrijver en Milou Bosscher zijn voor u het eerste 
aanspreekpunt. Onderaan deze brief vindt u hun contactgegevens.  
 
Vanwege het coronavirus en de geldende maatregelen kunnen we ons niet persoonlijk 
tijdens een bijeenkomst aan u voorstellen. Daarom vindt u in de Hoogland app, de Dura 
Vermeer Bouwapp en op de website www.amersfoort.nl/engwegomgeving een video waarin 
wij ons aan u voorstellen. 
 
De werkzaamheden 
We gaan werkzaamheden uitvoeren aan het rioolstelsel. Daarvoor moeten we de wegen 
openbreken. Tegelijkertijd pakken we een aantal andere (onderhouds-)werkzaamheden op: 

• We leggen een gescheiden rioolstelsel aan. We leggen hieronder uit wat dat 
betekent; 

• We hebben een parkeeronderzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk in Hoogland; 
• Ten slotte krijgen de straten een volledig nieuwe inrichting.  

 
Naast de werkzaamheden van het bouwteam Engweg, gaat aannemer Siers voor 
netwerkbedrijf Stedin en waterbedrijf Vitens in 2021 in uw wijk kabels en leidingen 



 

 

vernieuwen. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan de ondergrondse kabels en 
leidingen zijn afgerond voordat de bouwteamwerkzaamheden starten. Het vernieuwen van 
kabels en leidingen begint halverwege februari 2021. Aannemer Siers start met haar 
werkzaamheden bij Kloosterlaan en de Oude Kerklaan. De werkzaamheden van Siers zijn 
niet op alle plekken waar bouwteam Engweg aan het werk gaat. U krijgt een brief met 
aanvullende informatie als er bij u voor de deur gewerkt wordt.  
 
Een gescheiden rioolstelsel, wat is dat?  
Op dit moment gaat het regenwater van het dak en de straat in het gemengde riool. Daar 
komt het samen met het vuile water van het toilet, de douche en de wasmachine. In de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt dit water weer schoongemaakt. Zonde van het schone 
regenwater! Om de rioolwaterzuivering te ontlasten, leggen we een gescheiden rioolstelstel 
aan. Die bestaat uit een vuilwaterriool en een regenwaterriool. Het vuile water gaat dan nog 
steeds naar de rioolzuivering, terwijl het schone regenwater naar oppervlaktewater in het 
gebied gaat. Langenoord is nog een van de weinige wijken binnen de gemeente waar geen 
gescheiden rioolstelsel ligt. 
 
Ontwerp en planning 
Op dit moment zijn we de laatste ruwe ontwerpen aan het afronden. Deze zijn nog niet in 
detail uitgewerkt. Voor een aantal ontwerpen, vooral wat betreft inrichting, zijn we ook 
benieuwd naar uw mening. Daar gaan we graag over in gesprek. Hoe u hierover met ons in 
gesprek kunt gaan, hoort u later van ons.  
 
Het bouwteam is van plan om halverwege mei 2021 te starten met haar werkzaamheden. De 
start van de werkzaamheden is aan de noordkant van Hoogland, dat wil zeggen bij de Oude 
Kerklaan en de Kloosterlaan. 
 
Klankbordgroep 
Wij zijn op zoek naar circa tien buurtbewoners die deel willen nemen aan de 
klankbordgroep. Die klankbordgroep praten we maandelijks bij over de werkzaamheden. 
Samen bespreken we de ontwerpen. We verwachten dat zij actief meedenken over zowel de 
plannen als de communicatie met de omgeving. Tijdens de eerste klankbordsessies is ook 
iemand namens aannemer Siers aanwezig. Die geeft een toelichting op het vernieuwen van 
de kabels en leidingen. 
 
Wilt u in de klankbordgroep van Bouwteam Engweg? Stuur dan een e-mail naar 
m.bosscher@duravermeer.nl met uw naam, contactgegevens en een korte motivatie 
waarom u graag deelneemt. We ontvangen uw reactie graag voor 1 februari 2021. 
 



 

 

 
(Digitaal) inloopspreekuur 
Vanaf februari starten we met een (digitaal) inloopspreekuur. Op donderdag 4 en donderdag 
18 februari van 16.00 tot 17.00 uur. In maart zijn de (digitale inloopspreekuren op 4 en 18 
maart van 16.00 tot 17.00 uur. En vanaf april houden we Iedere donderdagmiddag van 16.00 
tot 17.00 uur een (digitaal) inloopspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-
mail te sturen naar m.bosscher@duravermeer.nl. Vermeld in uw e-mail wat uw vraag is en 
of u de voorkeur heeft om telefonisch af te spreken, digitaal via videobellen of via een fysiek 
keukentafelgesprek. Ook horen we graag even welke donderdagmiddag en welk tijdstip uw 
voorkeur heeft. 
 
Ook Siers houdt wekelijks een (digitaal) inloopspreekuur. Iedere donderdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur. Zij starten hiermee op donderdag 4 februari 2021. U kunt zich hiervoor 
aanmelden door een e-mail te sturen naar Ruby Mombarg via r.mombarg@siersgroep.nl. 
Vermeld in uw e-mail uw tijds- en datumvoorkeur, wat uw vraag is en of u de voorkeur heeft 
om telefonisch af te spreken, digitaal via videobellen of via een fysiek keukentafelgesprek. 
 
LET OP: Wij houden ons aan de coronamaatregelen! Dus zolang het mogelijk is om onze 
gesprekken digitaal of telefonisch te voeren, gaat daar onze voorkeur naar uit. 
 
Contact 
Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Kijk dan geregeld even op 
www.amersfoort.nl/engwegomgeving, in de Hoogland app of in de Bouwapp. Download de 
Dura Vermeer BouwApp via de App Store of Google Play. Selecteer het project ‘Engweg & 
omgeving’ en klik op het sterretje om deze favoriet te maken. Wekelijks delen wij updates 
via deze app. 
 
Voor vragen over de werkzaamheden aan de kabels en leidingen, kunt u terecht bij de 
omgevingsmanager van Siers, Ruby Mombarg. U kunt haar bereiken via 
r.mombarg@siersgroep.nl.  
 
Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de omgevingsmanagers, zij zijn bereikbaar via de 
BouwApp en via m.schrijver@duravermeer.nl en m.bosscher@duravermeer.nl.  
 
Hartelijke groeten, 
 
Bouwteam Engweg 


