Vernieuwing waterleidingen in Bladel
In de periode van 19 november tot en met 19 maart vernieuwt Brabant Water de waterleidingen in
Koolbogt, Boskant, Smidseind, Sportparkstraat, Marktstraat, Bongerd, De Korte Vore, Markt,
Europalaan, Kruispad, Schutsboom, Spieveld, Heeleind, Ericastraat, Gagelstraat, Klokkebeienstraat,
Victor de Bucklaan, Prof Dr J E de Quaystraat, Molenstraat, Molenakkers, Charel Baelemanshofke,
Sniederslaan, Bergmolen en Bleijenhoek.
Wat merkt u er thuis van?
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7:00 en 17:00 uur. Wij zorgen ervoor dat u hiervan
zo min mogelijk merkt. Toch is overlast helaas onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk
zijn, hebt u misschien even geen water. U ontvangt hierover vooraf bericht per brief of kaartje. Meestal
hoeft u niet thuis te blijven voor onze werkzaamheden. Moeten we wel bij u in huis aan de leiding werken?
Dan maken wij op tijd een afspraak.
Overlast op straat
Tijdens de werkzaamheden moeten we de straat openbreken. Uw straat, oprit of parkeerplaats zijn dan
tijdelijk niet bereikbaar. Wij herstellen het straatwerk steeds zo snel mogelijk.
Meer informatie
Woont u in het gebied waar de leidingen vernieuwd worden? Dan ontvangt u een persoonlijke brief, met
meer informatie over de werkzaamheden. U kunt ook kijken op
www.brabantwater.nl/vernieuwingleidingnet
Ruim 2,5 miljoen mensen in onze provincie zijn klant van Brabant Water. Met zo’n 800 medewerkers
zorgen wij voor veilig en lekker drinkwater. 24 uur per dag vers uit de kraan. Het waterleidingnet in NoordBrabant is grotendeels in de jaren vijftig aangelegd. De leidingen naderen de komende jaren het einde van
hun levensduur. Brabant Water wacht dit niet af, maar pakt de vernieuwing van het leidingnet proactief
aan:
 We vernieuwen wijk voor wijk de waterleidingen in de diverse Brabantse gemeenten.
 We kiezen voor de slimste aanpak en gebruiken de nieuwste technieken: zo kunnen we de
momenten waarop de klant geen water heeft zo kort mogelijk houden.

