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Geachte heer, mevrouw, 

 

De gemeente Lansingerland start in het eerste kwartaal van 2021 met een opknapbeurt van de Schildersbuurt. 

Netbeheerder Stedin en waterbedrijf Dunea vervangen tegelijkertijd de gas- en waterleidingen. Met deze brief 

informeren wij u over de werkzaamheden en de gevolgen van het werk.  

 

Planning 

De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 22 februari 2021 tot eind maart 2022.  

 

Werkzaamheden 

• Stedin vervangt de gasleidingen in uw wijk. De huidige leidingen zijn verouderd. Stedin vervangt de 

hoofdleiding en de huisaansluitingen. De huisaansluitingen lopen vanaf de hoofdleiding tot in uw 

meterkast. 

• Dunea vervangt de waterleiding in uw wijk. De hoofdleiding en de huisaansluitingen worden vervangen. 

De huisaansluitingen lopen ook vanaf de hoofdleiding tot in uw meterkast. 

• De werkzaamheden worden door één aannemer uitgevoerd. Zo beperken we het aantal keer dat de 

straat open moet. Aannemer Visser & Smit Hanab voert het werk uit namens Stedin en Dunea.  

• Wij vervangen vanaf 22 februari 2021 de huisaansluitingen. Vanaf 29 maart 2021 starten wij met het 

vervangen van de hoofdleiding. Bij het vervangen van de hoofdleiding volgen wij de planning van de 

rioolwerkzaamheden van de gemeente.  

 
Vervangen van de huisaansluitingen 

• Vanaf maandag 8 februari komt een monteur van onze aannemer Visser Smit Hanab bij u aan de deur 

om een afspraak te maken voor het vervangen van uw huisaansluiting. Het kan zijn dat uw woning pas 

de komende maanden aan de beurt is, de monteur komt dan in die periode langs om een afspraak te 

maken. De monteurs kunnen zich legitimeren. Vraag hier gerust naar. 

• Voor het vervangen van uw huisaansluiting moeten wij in de meterkast zijn. Wij verzoeken u dan ook 

vriendelijk thuis te zijn op de met u afgesproken datum.  

• Op het moment dat uw huisaansluitingen worden vervangen, graven wij een sleuf vanaf de hoofdleiding 

tot aan uw gevel. U heeft dan gedurende één dag geen gas of water. Zie de laatste pagina van de brief 

voor tips hoe u zich kunt voorbereiden.  

 
  

http://www.stedin.net/
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Overlast in de wijk 

• Uw huis blijft altijd bereikbaar. Indien nodig leggen wij loopplanken neer. 

• Het kan zijn dat u te maken krijgt met wegafsluitingen en verminderde parkeermogelijkheden. De 

verkeersmaatregelen worden met borden aangegeven.  

• Heeft u een oprit? Dan kan het zijn dat u uw oprit tijdelijk niet kan gebruiken. Een monteur van Visser & 

Smit Hanab belt bij u aan als zij voor uw deur aan het werk moeten. U heeft dan nog tijd om uw auto 

eventueel te verplaatsen.  
 

Bijzondere ligging van de hoofdleidingen 

• De hoofdleidingen van gas en water liggen in een aantal straten net in de voortuin. Omdat normaal 

gesproken deze leiding in openbare grond ligt, leggen wij een nieuwe leiding aan in openbare grond (de 

stoep).  

• Vanaf maandag 15 maart tot vrijdag 26 maart 2021 komt een monteur van Visser & Smit Hanab bij u 

langs als de leidingen in uw voortuin liggen. De monteur zal u vragen om toestemming voor het 

verwijderen van de leidingen.  

• Het heeft de voorkeur om de oude leidingen uit uw tuin te verwijderen. U kunt kiezen of u deze oude 

leidingen wilt laten verwijderen of niet.  

• Laat u de leiding verwijderen? In opdracht van Stedin en Dunea brengt een hovenier uw tuin zo goed 

mogelijk in oorspronkelijke staat terug. Wij doen daarbij ons uiterste best om reeds bestaande beplanting 

te behouden. Lukt dit niet? Dan zorgen wij in overleg voor vervangende beplanting. 

 
Wilt u dat de leiding blijft liggen? Dan verzoeken wij u: 

• Dat u bij verhuizing aangeeft dat de verlaten leidingen van Stedin en Dunea nog aanwezig zijn; 

• Dat u bij herinrichting van de tuin Stedin en Dunea informeert over de mogelijkheid de verlaten leidingen 

te ruimen. Stedin en Dunea dragen de kosten voor het verwijderen van de leiding. De kosten voor het 

verzorgen van nieuwe aanplanting zijn voor uzelf.  
 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! 

U kunt contact opnemen met Michael Velthuis van Visser & Smit Hanab op werkdagen van 08.00 uur tot 16.00 

uur op het telefoonnummer 06 - 50 22 55 09 of door een mail te sturen naar mvelthuis@vshanab.nl. Wilt u meer 

weten over de herinrichting van de Schildersbuurt? Kijk dan op de website van de gemeente Lansingerland. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J. van Oorschot   & R. Halverhout 

 

Directeur Aanleg & Vervanging  Projectleider 

Stedin      Dunea 



Even geen water, wat betekent dit voor u 

• U heeft mogelijk één of meerdere keren geen water.  

• Vijf werkdagen voordat het water wordt onderbroken ontvangt u een kaart over de afsluitdatum en tijd.  

• De aannemer komt ongeveer één werkdag, voordat uw aansluitleiding wordt overgezet op de nieuwe 

leiding, bij u langs om u hierover te informeren. 

• Wilt u eerder worden geïnformeerd? Neem dan contact op met onze projectleider.  

• Tips om u voor te bereiden: 

- Vul flessen met water voor eten en drinken en bewaar die in de koelkast. 

- Vul van tevoren het bad of de wastafel. Zo heeft u een extra voorraad water. 

- Zet een volle emmer water naast het toilet om mee door te spoelen. 

• Meer informatie (ook voor bedrijven) vindt u op onze website www.dunea.nl/gepland-onderhoud.  

 
Aandachtspunten voor gaswerkzaamheden 

 

• Zorg dat de monteur goed bij de gasmeter en eventueel de elektrameter kan. 

• Maak de plek waar de gasmeter staat of hangt toegankelijk. 

• Als het gas is afgesloten, kunt u geen gebruik maken van gastoestellen zoals de cv-ketel, de gaskachel, 

de geiser en het gasfornuis. 

• De verwarming werkt niet als die op gas brandt. 

• Er is geen warm water beschikbaar als u dit via gas verwarmt. 

• Als u zeker wilt zijn van de identiteit van de monteur aan uw deur, vraag dan naar zijn legitimatiebewijs. 

• Als u in een flat, appartement of portiekwoning woont, is het van nog groter belang dat er iemand in het 

pand is tijdens de werkzaamheden. Met uw buren bent u aangesloten op één gasleiding. De leiding kan 

alleen vervangen worden als u allen tegelijk aanwezig bent. 

• In de algemene voorwaarden op onze website leest u dat u ons of onze aannemers volgens de Gaswet 

toegang dient te verlenen tot uw woning voor onderhoudswerk dat de veiligheid van het gasnet 

garandeert. Kijk op www.stedin.net/algemene-voorwaarden-voor-thuis. 
 

Tips voor gaswerkzaamheden 

 

• Zorg dat u het huis of pand goed voorverwarmt als het buiten koud is. 

• Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. 
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