
 

 

         20 mei 2021 
Beste bewoner(s) van de Oude Kerklaan en Kloosterlaan,  
 
De Engweg en omgeving krijgt een metamorfose. We gaan een regenwaterriool aanleggen 
en de straten en de trottoirs krijgen een nieuwe inrichting. In deze brief informeren we u 
over onze werkzaamheden die vanaf maandag 7 juni plaatsvinden in een deel van de Oude 
Kerklaan tussen de Zevenhuizerstraat en de Martinusweg. 
 
Wat gaan we doen 
We leggen een regenwaterriool aan in de Oude Kerklaan en richten de weg opnieuw in met 
onder andere duurzame bestrating. We breken de straat op in gedeeltes van ongeveer 80-
100 om het riool aan te leggen. Pas als de straat weer dicht is, gaan we aan de slag met de 
trottoirs. Zo kunt u zolang mogelijk uw huis lopend/per fiets bereiken. 
 
Wanneer 
Vanop maandag 7 juni tot naar verwachting vrijdag 30 juli zijn we aan het werk in de Oude 
Kerklaan tussen de Zevenhuizerstraat en de Martinusweg.  
Maandag 23 augustus na de bouwvak gaan we verder met de Kloosterlaan. Hierover sturen 
we vooraf weer een bewonersbrief. Updates over de planning en de werkzaamheden kunt u 
ook volgen op de Bouw App/Engweg & omgeving. 
   
Bereikbaarheid 
Als we bij u voor het huis/bedrijf aan het werk zijn met de riolering, kunt u uw huis/bedrijf 
alleen te voet of met de fiets bereiken. U parkeert uw auto dan in de omgeving. Vanuit de 
Kloosterlaan kunt u via de Oude Kerklaan/Kerklaan richting Zevenhuizerstraat de wijk 
verlaten. 
 
Woont u aan de Oude Kerklaan huisnummer 1 tot en met 7 of aan de Zevenhuizerstraat 
huisnummer 134: Wilt u dan uw auto voor maandag 7 juni 7.00 uur buiten het werkvak 
parkeren? Zo kunnen wij die ochtend meteen beginnen en voorkomen we mogelijke schade 
aan uw auto. 
 
Afval ophaaldienst  
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afvalcontainer op de bekende dagen aan de straat 
zetten. Het kan zijn dat de container op een iets andere plek moet staan dan u gewend bent. 
Waar nodig plaatsen we borden om de tijdelijke verzamelplekken aan te geven. Ook de 
buurtconciërge kan u hierbij helpen. 
 
Nood- en hulpdiensten 



 

 

De hulpdiensten zijn door de gemeente Amersfoort op de hoogte gesteld van de 
verkeersmaatregelen zodat zij rekening kunnen houden met de aanrijroutes.  
 
Contact en informatie 
Voor dit werk hebben wij een buurtconciërge. Dit is Fred Castelijns. Fred is dagelijks 
aanwezig op het werk. Hij beantwoordt uw vragen en opmerkingen en kan waar nodig wat 
hand- en spandiensten verrichten.  
Updates van de werkzaamheden zetten we voor u op de Bouw App/Engweg & omgeving. 
 
Voor specifieke vragen kunt mailen met: engweg@duravermeer.nl. Ook kunt u een bericht 
aan ons sturen via de Bouw App/project Engweg & omgeving. 
Download hiervoor 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.  
 
Algemene informatie over het project vindt u ook op: 
https://debouw.app/projects/engweg-omgeving/updates 
www.amersfoort.nl/engwegomgeving,  
https://hooglandsamen.nl/project/8293/reconstructie-engweg-en-omgeving of op 
http://www.dorpsbelangenhoogland.nl/reconstructie-engweg-2/. 
 
Uw mening is belangrijk voor ons 
Wij zijn ons ervan bewust dat u overlast kunt ondervinden van de werkzaamheden. Wij doen 
ons best om dit zoveel mogelijk te beperken. U kunt ons helpen door uw mening te geven 
over de uitvoering van de werkzaamheden. Dat kan door u aan te melden voor een korte 
online vragenlijst. Daarmee meten wij de tevredenheid van de omgeving. Geef s.v.p. aan 
voor welke straten u vragen wilt beantwoorden. Als we in deze straten aan het werk zijn, 
krijgt u een link naar de vragen over dit gebied.  
De uitkomsten helpen ons om onze werkzaamheden en de communicatie te evalueren en te 
verbeteren. Zie:  www.uwmeningtelt.nu/engwegenomstreken. Of maak gebruik van deze 
QR-code: 

 
 
Alvast dank voor uw begrip en medewerking! 
 
Hartelijke groeten, Bouwteam Engweg 


