
ENEXIS 

LET OP! WERKZAAMHEDEN 

Aan de bewoner(s) van dit pand 

adres W. Alexanderweg 80 

6222  NC  Maastricht 

Nederland 

postadres Postbus 856 

5201 AW Den Bosch 

Nederland 

onderwerp Vervangen hoofdleiding gas 

van Patrick Jacobs 

telefoon 06 — 18 59 02 38 

Geachte heer, mevrouw 

Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dit doen we via een ondergronds netwerk van 
kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. Om 
deze reden gaan wij binnenkort het bestaande gasleidingnet in uw straat/wijk vervangen. 

Wanneer beginnen onze werkzaamheden? 
De werkzaamheden zijn gepland vanaf week 29/30 - 2022 

Aard van de werkzaamheden; 
De oude stalen hoofdleiding wordt vervangen door een nieuwe slagvaste PVC hoofdleiding. 
De huisaansluiting gas van uw woning-/pand zal aangesloten worden op deze nieuwe 
hoofdleiding. Bij deze werkzaamheden dient u er rekening mee te houden dat de gaslevering 
enige tijd wordt onderbroken. Over het tijdstip en duur van de onderbreking krijgt u apart 
bericht van onze monteur ter plaatse. 

Verkeersmaatregelen; 
Bij de werkzaamheden is uit veiligheidsoverweging gekozen om de weg onder werktijd af te 
sluiten voor verkeer - 07.30 t/m 16.15. 

Wij doen ons uiterste best om eventuele de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. 
U heeft ten alle tijden toegang tot uw pand d.m.v. aangebrachte loopschotten en/of stalen 
rijplaten. 

Volgorde van werkzaamheden (zie bijlage - overzichtstekening); 
- 1 Heenkensstraat 2 -> 10 
- 2 Secr. Stregenstraat - oneven zijde 
- 3 Leenstraat 41 -> 26 
- 4  Dross  Evertsenstraat - even zijde 
- 5 Secr. Bootenplein - even zijde 
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