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Vitens, uw waterleidingsbedrijf, en Liander, de netbeheerder in uw omgeving, vervangen samen met aannemer 
A. Hak de gas- en waterleidingen bij u in de wijk. Met deze factsheet informeren wij u over de wijzigingen in de 
planning en de werkzaamheden die in uw straat plaatsvinden. 

Planning werkzaamheden 
Door onvoorziene omstandigheden is er een wijziging in 
de planning. De aannemer voert fase 7, Kaninefatenlaan, 
eerder uit dan de Texandrilaan, fase 4 en 6. Vanaf 
maandag 8 november start de aannemer met de 
werkzaamheden op de Kaninefatenlaan en vervolgens  
de Texandrilaan. De aannemer voert de werkzaamheden 
uit in meerdere fases  (zie kaart op de achterzijde). 
We verwachten de werkzaamheden in deze straten 
in februari 2022 af te ronden. Een planning is echter 
niet hard te maken en is altijd onder voorbehoud. Het 
werk kan door bijvoorbeeld weersomstandigheden of 
onvoorziene omstandigheden boven of in de grond in- 
of uitlopen. Dit communiceren we via onze website, de 
omgevingsapp of per brief. 

Bereikbaarheid
In de Kaninefatenlaan en in de Texandrilaan liggen de 
leidingen onder het voetpad. In de Kaninefatenlaan is 
dit het voetpad aan de zijde met de even huisnummers. 
In de Texandrilaan is dit het voetpad aan de zijde met 
oneven huisnummers. Voor een veilige uitvoering is 
de weg ter hoogte van de werkzaamheden  afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers, 
met de fiets aan de hand, bereiken de straat via het 
beschikbare voetpad. Verkeer leiden we om via gele 
bebording. De opritten aan het werkvak zijn tijdens de 
werkzaamheden niet bereikbaar. U kunt uw auto elders 
in de wijk parkeren. De woningen langs het werkvak zijn 
altijd te voet bereikbaar via loopbruggen. Ook nood- en 
hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden altijd 
uw voordeur bereiken.  Wilt u uw rest- en gft-containers 
op de ophaaldagen buiten het werkterrein plaatsen?

Planningsupdate

Planning

Fase 7 Kaninefatenlaan: 
Vanaf maandag 8 november t/m 17 december
Opbreken bestrating en werkzaamheden leidingen 
Herstraten door gemeente Apeldoorn

Fase 4 Texandrilaan nr. 27 t/m 49:  
Vanaf maandag 6 december t/m 24 december
Opbreken bestrating en werkzaamheden leidingen 
Herstraten door gemeente Apeldoorn

Fase 6 Texandrilaan nr. 14 t/m 25: 
Vanaf donderdag 16 december t/m 
12 februari ’22
Opbreken bestrating en 
werkzaamheden leidingen 
Herstraten door gemeente Apeldoorn

Fase 2 Amsivarilaan: Nu in uitvoering t/m 26 november
Opbreken bestrating en werkzaamheden leidingen 
Herstraten door gemeente Apeldoorn

Kerstvakantie
Vanaf 24 december is de aannemer twee weken  vrij in 
verband met de kerstvakantie. Voordat de aannemer 
met vakantie gaat zorgt hij dat hij de straat toegankelijk 
maakt door een tijdelijke bestrating.
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Informatie
Als u een vraag heeft over de uitvoering van het 
werk dan kunt u bellen met omgevingsmanager 
Alexandra via 085 822 0417 of u stuurt een e-mail 
naar ABraas@a-hak.nl. 

Meer informatie over het project is te vinden op:  
www.onderhoudinapeldoorn.nl

Omgevingsapp ‘Onderhoud in Apeldoorn’
Wilt u gemakkelijk een vraag stellen, 
contactgegevens vinden of de updates volgen 
van het project? Gebruik dan de omgevingsapp 
Onderhoud in Apeldoorn. Deze app is gratis te 
downloaden door te zoeken naar Onderhoud in 
Apeldoorn in de App Store of Google Play.

Werkgebied Kaninefatenlaan, Texandrilaan e.o.

www.onderhoudinapeldoorn.nl

Werkzaamheden
De aannemer legt en koppelt de nieuwe gas- en waterleiding 
aan, en verwijdert de oude gas- en waterleiding. Dit 
gebeurt in een open ontgraving in de stoep. Daarna zal 
de aannemer van de gemeente de stoep herstellen en zijn 
de werkzaamheden afgerond. Tijdens de werkzaamheden 
onderbreken we eenmalig het gas naar uw huis en mogelijk 
meerdere keren de waterlevering. Hierover ontvangt u een 
“aanzeggingskaartje” in uw bus. 

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 
om problemen op te lossen. 


