
 

 

         7 maart 2022 
 
 

Beste bewoner/ondernemer, 
 
Hierbij informeren wij u over de herinrichting van uw straat. 
 
De werkzaamheden 
De huidige riolering wordt opgewaardeerd naar een gescheiden rioolstelsel, met een extra 
rioolbuis voor het schone regenwater. Dit zorgt voor minder overlast bij hevige regenbuien. 
Ook hoeft hierdoor schoon water niet naar de rioolzuivering maar wordt dit afgevoerd naar 
oppervlakte water in uw wijk. Daarnaast wordt uw straat opnieuw ingericht. 
 
Planning 
Hieronder vindt u de werkvolgorde met de bijhorende data:  
 

1. Berkenlaan/Kerklaan vanaf 21 maart t/m 6 mei (rode vlak) 
2. Oude Kerklaan/Engweg vanaf 1 april t/m 13 mei (groene vlak) 
3. Berkenlaan/Zevenhuizerstraat vanaf 12 april t/m 25 mei (blauwe vlak) 

 
Vervolgens zullen wij de werkzaamheden vervolgen over de Berkenlaan. 
In de bijgevoegde afbeelding kunt u zien wanneer wij op welk deel van uw straat bezig zijn. 
 
Over de uitvoering 
Maandag 21 maart beginnen we met de werkzaamheden op de Kerklaan. Wij beginnen op de 
kruising Berkenlaan/Kerklaan richting kerk. Parkeren voor uw deur tijdens de werkzaamheden 
is niet mogelijk. We verzoeken u om uw auto vóór maandag 21 maart 7.00 uur elders in de 
wijk te parkeren. Uw woning/bedrijf en de basisschool de Langenoord blijven voor 
voetgangers en fietsers wel bereikbaar. De werkzaamheden in uw straat duren ongeveer tot 
eind mei.  
 
Bereikbaarheid 
De straat is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. De straat blijft bereikbaar voor 
nood- en hulpdiensten. Zij worden door ons doorlopend geïnformeerd over de actuele 
situatie en afzettingen van de werkzaamheden.  
 
  



 

 

Vragen? 
Voor specifieke vragen kunt u 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.  
 
Bouwexpositie  
Bezoek onze bouwexpositie in dorpshuis De Neng. Hier kunt u kennis maken met de 
bouwmaterialen, het bekijken van de bouwtekeningen, afkoppelen van het nieuwe 
regenwatersysteem en het informeren over de voortgang van de bouwwerkzaamheden.  
 
Algemene informatie over het project vindt u ook op de website van gemeente Amersfoort 
en Dorpsbelangen Hoogland. 
 
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 
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