
Werkzaamheden

Velzen, Isra van

Belangrijke informatie: Rotonde Westerhoudplein

Waar en wanneer?
Op Maandag 16 Mei starten wij met
de 2e fase van het werk. Dit betreft
de Noordelijke helft van de nieuwe
rotonde. In deze fase voert PWN
tevens werkzaamheden uit aan uw
waternet. Op de achterkant van
deze wordt u hier apart over
ingelicht.

De werkzaamheden van fase 2
duren tot en met vrijdag 22 Juli,
waarna nog 1 weekendafsluiting
volgt om alle werkzaamheden af
ronden. Hierover wordt u later
geinformeerd.

Beperkingen voor u
Gedurende fase 2 zijn de volgende
straten afgesloten voor
(auto)verkeer en
Fietsers/voetgangers:

- De Dreef
- Noorderwijkweg
- Warande oneven zijde

Fietsers en voetgangers kunnen
deze fase via de Warande en het
parkeerterrein de werkzaamheden
passeren.

Doorgaand verkeer is alleen
mogelijk tussen de Zeestraat en
Vondellaan in 2 richtingen.

Nood- en hulpdiensten kunnen uw
woning te allen tijde bereiken.

Parkeren
Voor Bewoners aan de Warande
nemen wij maatregelen om de
wonign te bereiken. Hierover wordt
u apart geinformeerd.

Overlast
Tussen 7:00 uur en 16:00 uur kunt u
geluidshinder ervaren. Denk hierbij
aan het wegfrezen van het oude
asfalt en het achteruit rijden van
vrachtauto’s).

Via www.beverwijk.nl/doorfietsroute
kunt u de fasering en de uit te

voeren werkzaamheden bekijken.

Heeft u toch nog een vraag neem
dan op werkdagen, uitgezonderd
woesndag, tussen 9:00 en 15:00 uur
contact op met de toezichthouder
van de gemeente Dhr. R. van Dam
via 0251-256256 of mobiel op 06-
22718364. Of spreek iemand op het
werk aan, deze kunnen u misschien
wel helpen.

KWS probeert de overlast zoveel
mogelijk te beperken, maar kunnen
dit helaas niet wegnemen. Wij willen
u bij voorbaat danken voor uw
begrip.

Beste bewoner(s).

In deze brief vindt u nadere informatie over de werkzaamheden aan de rotonde Westerhoutplein zoals reeds
eerder aan u gemeld.



Hoofdkantoor
Bezoekadres:
Rijksweg 501
1991 AS Velserbroek
T 0900 405 07 00
F 023 525 61 05
E pwn.nl/contact

@pwnwaternatuur

Beste heer, mevrouw,

Drinkwaterbedrijf PWN levert al ruim 100 jaar drinkwater van hoge kwaliteit aan de inwoners van de provincie
Noord-Holland. Om ook in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen leveren, besteden wij veel zorg aan
ons waterleidingnet.

Wat houden de werkzaamheden in?
De gemeente Beverwijk gaat werkzaamheden uitvoeren aan het Westerhoutplein in Beverwijk. Hierdoor is
PWN genoodzaakt aanpassingen te doen aan het waterleidingnet. Deze (graaf)werkzaamheden worden
uitgevoerd van 23-5-2022 tot 4-7-2022 door aannemer Schadenberg. Bij de graafwerkzaamheden kan het zijn
dat de straat tijdelijk wordt opengebroken. De Gemeente zal een jaar, nadat de werkzaamheden zijn afgerond,
de bestrating definitief herstellen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
In deze periode kan het voorkomen dat u een of meerdere keren geen water heeft. Wij brengen u hiervan op
de hoogte via de e-mail en/of sms. U kunt controleren via www.pwn.nl/gegevenswijzigen of deze gegevens bij
ons bekend zijn. Hier kunt u ook eventuele wijzigingen doorgeven. Op deze manier houden wij u op de hoogte
van de werkzaamheden en wanneer deze zijn afgerond.

Passage zakelijke klant
U bent bekend bij ons als zakelijke klant. Onze aannemer neemt van tevoren contact met u op om het
moment te bespreken wanneer u tijdelijk geen water kunt gebruiken. Wanneer u sterk afhankelijk bent van
water voor uw bedrijfsvoering, kunt u eventuele alternatieven bespreken met de aannemer tijdens dit gesprek.

De kans bestaat dat door de werkzaamheden het water er bruin uitziet. Dit is niet schadelijk voor uw
gezondheid. Bruin water kan wel vervelend zijn voor uw wasgoed. Voordat u weer water gaat gebruiken raden
wij het volgende aan: zet uw kraan open en laat het koude water doorstromen totdat het water weer helder
van kleur is. Meer informatie hierover, vindt u op www.pwn.nl/bruinwater.  Ook kunt u mogelijk enkele dagen
een lagere druk ervaren dan u gewend bent. Tot slot worden er gedurende de werkzaamheden tijdelijke
verkeersmaatregelen genomen. Deze maatregelen worden ruim van tevoren aangegeven door middel van
bebordingen.

Maatregelen in verband met het coronavirus
Wij houden ons strikt aan de richtlijnen en maatregelen van het RIVM. Alleen in noodzakelijke gevallen komt
een medewerker van PWN of de aannemer bij u aan de deur. Zij kunnen zich altijd legitimeren en vragen om
uw toestemming om binnen te mogen komen.

Controle van de drinkwaterkwaliteit
Om de kwaliteit van het drinkwater continu te garanderen, geeft PWN opdracht aan Het Waterlaboratorium het
water te controleren. Het kan zijn dat een medewerker van Het Waterlaboratorium bij u langskomt met de
vraag om wat water bij u uit de kraan te tappen. Alle medewerkers van Het Waterlaboratorium hebben een
identiteitspasje bij zich.

Klantenquête
PWN wil haar dienstverlening continu verbeteren. Daarom kan het zijn dat u na afloop van de werkzaamheden
door ons benaderd wordt voor het beantwoorden van enkele vragen. Wij hopen dat wij mogen rekenen op uw
medewerking. Dan gaan wij aan de slag met uw feedback!

Wij hopen op uw begrip en doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken. Onze
excuses voor het eventuele ongemak. Tot slot vindt u actuele informatie over de werkzaamheden op
www.pwn.nl/geplandwerk.

Met vriendelijke groet,
PWN


