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Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Vitens en Liander vervangen de komende zes jaar in Apeldoorn circa 60 km water- en gasleiding, 
waarvan circa 30 km in de periode 2019-2022. De aanleiding hiervoor gaat terug naar 2014 waarin 
twee water- en gasstoringen ontstonden. Hierbij kwamen honderden mensen dagenlang zonder gas 
te zitten. Om dit voor de toekomst te voorkomen vervangt aannemer A. Hak Infranet vanaf oktober 
dit jaar de water- en gasleidingen in uw buurt. In deze brief leest u hier meer over. 
 
Werkzaamheden 
A. Hak Infranet start half oktober 2019 met het vervangen van de leidingen in de Dopplerstraat in 
Kerschoten (Werkpakket 1). Ook starten we dit jaar nog met werkpakket 2. Op de achterkant van 
deze brief vindt u een overzichtskaart met alle straten waar wij aan het werk gaan. We vervangen de 
leidingen in een open ontgraving waardoor stoepen of straten tijdelijk niet of beperkt bereikbaar 
zijn. Het kan voorkomen dat u door de werkzaamheden tijdelijk geen gas of water heeft in uw 
woning. Indien dit bij u van toepassing is, krijgt u daarover een aantal dagen van tevoren een brief 
met daarin de exacte dag en het tijdstip van onderbreking. In die brief staat ook wat u uit voorzorg 
het beste kunt doen.  
 
Inloopavond woensdag 25 september 
Wij willen u zo goed mogelijk informeren over de werkzaamheden, de planning en de hinder die u 
mogelijk ondervindt. Daarom nodigen wij de aanwonenden van werkpakket 1 en 2 uit voor een 
inloopavond op woensdag 25 september van 19:00 uur tot 20:30 uur. Voor de aanwonenden van de 
overige werkpakketten wordt later een inloopavond georganiseerd. De inloopavond vindt plaats in 
wijkcentrum De Groene Hoven (zaal 1) aan de Koninginnelaan 280 in Apeldoorn. Medewerkers van 
Liander, Vitens, A. Hak Infranet en de gemeente Apeldoorn zijn dan aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. 
 
Hinder voor een goede zaak 
Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen hinder met zich mee. Wij proberen het te 
beperken en waar mogelijk in gesprek te gaan met omwonenden en bedrijven.  
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Contactpersoon 
Vitens: 0800 0359 
Liander: 088 542 6444 
A-Hak Infranet: 085 822 0417 
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, aarzel dan niet om te bellen met onze 
omgevingsmanager Alexandra Braas via 085 – 822 0417.  
 
We zien u graag tijdens de inloopavond op woensdag 25 september in wijkcentrum De Groene 
Hoven (zaal 1), Apeldoorn.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
A. Hak Infranet 
Alexandra Braas 
Omgevingsmanager  
 

 
Werkvolgorde werkpakketten 


