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In de voorpaden van de 
Lijsterbeslaan wordt het riool, 
de waterleiding en de 
elektrakabel vervangen. Tijdens 
de uitvoering houden we u met 
een digitale nieuwsbrief op de 
hoogte. Dit is de twaalfde 
uitgave.   

Lijsterbeslaan 2-12 
Tot ongeveer vrijdag 11 mei is het 
voorpad van Lijsterbeslaan 2-12 
volledig afgesloten. 

Aannemer Erik Brouwer vervangt het 
riool. Vanaf maandag 30 april straat hij 
alles weer netjes dicht. 

Lijsterbeslaan 43-55 
Tot ongeveer vrijdag 25 mei is het 
voorpad van Lijsterbeslaan 43-55 
volledig afgesloten. 

We zijn gestart in het volgende 
voorpad: Lijsterbeslaan 43-55. 
Aannemer Erik Brouwer verwijderde de 
bestrating en de bovenste laag grond. 
Daarna nam aannemer Hak het van 
hem over. Zij vernieuwen de 
waterleiding en de elektrakabel. 
Vervolgens legt Erik Brouwer het 
nieuwe riool en straat alles weer netjes 
dicht. 

Lijsterbeslaan 26-36 
Op maandag 30 april starten de 
werkzaamheden in het voorpad 26-36. 

Planning 
Hieronder volgt een zeer grove 
planning van de werkzaamheden. De 
exacte uitvoeringstijd is niet goed te 
bepalen omdat elk voorpad anders is. 
Liggen de kabels en leidingen in de weg, 
of regent het een paar dagen hard? Dan 
schuift de planning naar achter. Maar 
gaat alles makkelijker dan verwacht? 
Dan zijn we sneller klaar met dat 
voorpad en kunnen we eerder naar de 
volgende. 

Lijsterbeslaan   2-12: tot 11 mei 
Lijsterbeslaan 43-55: 17 april tot 18 mei 
Lijsterbeslaan 26-36: 30 april tot 8 juni 
Lijsterbeslaan 29-41: 22 mei tot 29 juni 
Lijsterbeslaan 38-48: 11 juni tot 24 juli 
Lijsterbeslaan 14-24: 25 juni tot 3 aug. 

Indien u uw voorpad of achterpad 
moet gebruiken voor bijvoorbeeld een 
verhuizing door horen wij dat graag zo 
vroeg mogelijk. 

 
Meer informatie? 
Op: wijdemeren.nl/Lijsterbeslaan  vindt 
u alle informatie over dit project op een 
rijtje. 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder namens de 
gemeente, de heer Harbers. Zijn 
telefoonnummer is (06) 53 26 54 96. 
U kunt hem ook een email sturen via 
info@harbersinfra.nl


