
 

 

         9  juni 2022 
 

 
Beste bewoner, 
 

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 
In de bijgevoegde afbeelding kunt u zien wanneer wij op welk deel van uw straat bezig zijn. 

- Berkenlaan vanaf 23 mei t/m 8 juli (rode vlak) 
- Kruising Berkenlaan/Eikenlaan vanaf 13 juni t/m 29 juli (blauwe vlak) 
- Eikenlaan vanaf 20 juni t/m 29 juli (groene vak) 

 
Bewoners van de Eikenlaan buiten de gekleurde vakken ontvangen voor aanvang van de 
werkzaamheden een brief met nadere informatie. 
 
Over de uitvoering 
Parkeren voor uw deur tijdens de werkzaamheden is niet mogelijk. Wel zijn de 
parkeerplaatsen langs de Martinuskerk weer bereikbaar. We verzoeken u om uw auto elders 
in de wijk te parkeren. Uw woning blijft voor voetgangers en fietsers wel bereikbaar.  
 
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. 
 
Inloopspreekuur 
Op donderdag 16 juni is van 11.30 tot 12.30 uur een inloopspreekuur georganiseerd.  
Vanuit het bouwteam is dan iemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden.  
Wij ontvangen u graag in buurthuis De Neng. 
 
 
 



 

 

Bouwexpositie  
Bezoek onze bouwexpositie in buurthuis 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.  
 
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.  
 
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  

mailto:engweg@duravermeer.nl
https://u18674581.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=gFUhp9lBKzYxyaR12LE6nJPbGKx4Grr2vkntGW6kNudGI-2FNc-2BidJee-2FrxuMUNXlRJnvOdBykIbKV8fa4dnrM7g-3D-3DyiPu_u75s4nfc2-2BKxE72VS5QN4HgHCRY9Sm-2BXanLueCOP3s3u1qM6ujm8xbwbDrKSLJM6h1DtyKmzIovtsPMYfD1uoh6xOF4Hl45mGTlBJCEggfshu-2BbFfp8jpdp5872Q6P7pQ3U-2FsunWnysN-2B9XB-2B-2BuhvYwaH-2FeO5fH2G9BDbjcWhKbdGbDbcAjsXjGweCXk-2FdHlPkKhc0x2keVMUOGf0h0kk-2F-2Btewpk8z-2BSU2lWoUbPjh0-3D


 

 

 


