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Aan de bewoners/bedrijven van dit adres 
 
 
 

 
Renkum, 17 augustus 2020 
 
Betreft : Aanbrengen rioolaansluiting in de 2e Daalsedijk 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In opdracht van Aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. is Hooijer Wegenbouw B.V. bezig met de 
infrawerkzaamheden voor het project Wisselspoor Fase 1 te Utrecht. 
 
Voor dit project dient een rioolaansluiting in de 2e Daalsedijk gerealiseerd te worden. Deze aansluiting zal 
gerealiseerd worden nabij 2e Daalsedijk 151. 

 
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf dinsdag 1 september 2020. Wij verwachten ca. vier 
werkdagen nodig te hebben. 
 
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00uur 
 
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt er een wegomleiding ingesteld. Doorgaand rijverkeer 
op de 2e Daalsedijk t.h.v. het project Wisselspoor is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. Wij vragen 
hiervoor uw begrip. 
 
De omleidingen kunnen worden ingezien op de website https://participatie.utrechtwisselspoor.nl/ 

 
Hooijer Wegenbouw B.V. zal proberen de overlast die de werkzaamheden met zich meebrengen tot een 
minimum te beperken.   
 
Zie achterzijde van deze brief voor de exacte locatie van de werkzaamheden. 
 
Heeft u na het lezen van deze brief of tijdens de werkzaamheden nog vragen, of verwacht u problemen in 
verband met de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het bekende e-mailadres: 
wisselspoor@gebroedersblokland.nl  
 
Er is tevens een WhatsApp-groep          Wisselspoor aangemaakt. Deze groep voorziet u van de 
algemene ontwikkelingen en de nodige berichtgevingen omtrent de voortgang van het project. 
Mocht u nog geen deelnemer zijn in de groep, dan kunt u zich hiervoor vrijblijvend opgeven door uw 
naam en telefoonnummer door te geven op bovenstaand e-mailadres. 
 
Vertrouwende u voldoende te hebben ingelicht verblijven wij. 
Met vriendelijke groet,  
 
Dhr. E. Thomassen 
Hooijer Wegenbouw B.V. 
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