16 november 2021
Betreft: planning bouwwerkzaamheden tot januari 2022

Beste bewoner(s),
Vanaf het voorjaar van dit jaar zijn we druk bezig met bouwwerkzaamheden aan het
rioolstelsel en aan de nieuwe inrichting van de straten. De straten blijven bereikbaar voor
spoed- en hulpdiensten. In deze brief informeren we u wat u nog kunt verwachten tot
januari 2022.
Planning werkzaamheden
- Oude Kerklaan tussen Martinuslaan en Kerklaan en de Kloosterlaan lopen de
werkzaamheden en zijn we op 10 december klaar
- Werkzaamheden op het Meidoornpad zijn van 22 november tot 23 december
- Stop van werkzaamheden tijdens kerst van 24 december tot 10 januari 2022
Door onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld het weer, kan de planning aangepast
worden.
Heeft u na het lezen nog vragen?
Stel ze aan buurtconciërge Fred Castelijns. Fred is dagelijks aanwezig op het werk. Hij
beantwoordt uw vragen en opmerkingen. Contactgegevens van Fred Castelijns zijn:
engweg@duravermeer.nl en telefonisch op nummer: 06 433 978 58.
Bouwexpositie
Bezoek onze expositie in dorpshuis De Neng. De bouwexpositie is opgezet om u kennis te
laten maken met de bouwmaterialen, het bekijken van de bouwtekeningen, afkoppelen van
het nieuwe regenwatersysteem en het informeren over de voortgang van de
bouwwerkzaamheden. Iedere laatste donderdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur is
een collega van het bouwteam aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Contact
Kijk geregeld op de BouwApp om op de hoogte te blijven van actuele informatie over het
project. 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. Of kijk op:
https://debouw.app/projects/engweg-omgeving/updates.
Informatie over het project
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 te laten weten wat uw
mening is over de uitvoering van de werkzaamheden. Dat kan door u aan te melden voor
een vragenlijst. Met de online vragenlijst meten wij de tevredenheid van de omgeving. Als u
zich aanmeldt ontvangt u, binnen enkele weken een link naar de vragen. De uitkomsten
helpen ons om onze werkzaamheden en de communicatie te evalueren en te verbeteren.
Zie: www.uwmeningtelt.nu/engwegenomgeving. Of maak gebruik van deze QR-code:

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

