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1704RD Heerhugowaard
Heerhugowaard, 7 mei 2019

Betreft:

Aankondiging werkzaamheden aan het energienet bij u in de
buurt
Geachte Heer, Mevrouw,
Binnenkort zal Stam & Co B.V. in samenwerking met Liander werkzaamheden uitvoeren aan het
energienet bij u in de buurt. Via deze brief informeren wij u graag over de aard van de werkzaamheden.
Waarom wordt er aan het energienet gewerkt?
Het energienet bij u in de buurt is verouderd. Om mogelijke storingen in de toekomst te voorkomen en
het net bestendig te maken voor de toekomst, waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van het
energienet, zullen de oude kabels worden vervangen.
LET OP! Wij zullen geen werkzaamheden uitvoeren in uw woning, u hoeft niet aanwezig te zijn in uw
woning ten tijde van de werkzaamheden.
Waar en wanneer zullen de werkzaamheden plaatsvinden?
De werkzaamheden zijn gepland van 20 mei tot eind oktober 2019. Stam & Co zal werkzaamheden
uitvoeren van maandag tot en met vrijdag, richtlijnen voor de werktijden zijn van 8.00 tot 16.00. Op de
onderstaande afbeelding is in rood aangegeven waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden.
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Wat merkt u van de werkzaamheden?
Ondanks dat Stam & Co haar uiterste best doet om hinder voor de omgeving te beperken zal er
overlast kunnen worden ervaren in de vorm van:
• Werkzaamheden in voetpaden, hierdoor zijn deze tijdelijk niet toegankelijk. Huisingangen
zullen toegankelijk blijven door het plaatsen van loopplanken.
• Werkzaamheden in de weg waardoor er mogelijk verkeer- en parkeeroverlast ontstaat.
Nooddiensten en Openbaar vervoer worden tijdig ingelicht over de werkzaamheden. Uw
woning zal te allen tijde bereikbaar blijven voor Nooddiensten.
• Langs de werkzaamheden zullen afzettingen geplaatst worden.
• Mogelijke geluidshinder door inzet van materieel zoals kranen, trilplaten of lieren.
Vragen, Klachten en Tips?
Mocht u naar aanleiding van deze brief of onze werkzaamheden vragen, klachten of tips hebben dan
kunt u terecht bij Jelle Tjallingii, Communicatiemedewerker Stam & Co, via
j.tjallingii@stamenco.nl of via 06 82 22 51 64 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen
8.00 – 16.00).
Via de website van Liander www.liander.nl/werkzaamheden-Bergen zullen wij u op de hoogte houden
van de voortgang van de werkzaamheden. Deze website is medio mei operationeel.
Daarnaast kunt u terecht bij onze medewerkers ter plaatse voor informatie en hulp ten tijde van de
uitvoering.
Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Richard de Vries
manager Aanleg
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