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Gemeente Wijdemeren vervangt 
het riool in de voorpaden van 
de Lijsterbeslaan. Vitens 
vervangt de waterleiding en 
Stedin vervangt de 
elektrakabel. Tijdens de 
uitvoering houden we u met een 
digitale nieuwsbrief op de 
hoogte. Dit is de tweede 
uitgave.   

Werkzaamheden gasleiding 
Vorige week werd er een gaslek 
geconstateerd in het voorpad van 
Lijsterbeslaan 15-27. Liander heeft dit 
meteen opgelost. 

In het voortraject van dit project, heeft 
de gemeente Liander gevraagd of zij de 
gasleiding wilden vervangen. Liander 
heeft hierop op een aantal plaatsen 
inspecties uitgevoerd. De gasleiding 
werd goed bevonden. 

Toen vorige week bleek dat een  
aansluitingen toch niet goed was, heeft 
Liander besloten om toch alle 
huisaansluitingen te vervangen. Zij zijn 
hier deze week mee begonnen. 

Firma Van Gelder zal namens Liander 
uw huisaansluitingen tot en met de 
meterkast vervangen en de opening in 
de muur goed dichten.  

Omdat zij voor deze werkzaamheden 
maar een klein gaatje in uw voorpad 
hoeven te maken, doen zij dit 
vooruitlopend op de werkzaamheden 
van de andere aannemers. Zo lopen ze 
elkaar niet in de weg. 

Met het vervangen van de 
huisaansluitingen zijn ze waarschijnlijk 
voor de kerstvakantie klaar. 

Werkzaamheden water en elektra 
De firma Hak heeft de werkzaamheden 
in het voorpad van Lijsterbelsaan 15-17 
afgerond. 

 

Komende maandag starten zij in de 
Lijsterbeslaan met het aanleggen van  



  

  

 

 

een nieuwe hoofdwaterleiding en een 
nieuwe hoofdelektrakabel. Om de 
overlast te bepeken, zal 1 parkeerstrook 
per keer open gaan. 

Zij zijn hier tot het einde van het jaar 
mee bezig. 

Als het  totale werk gereed is (dus ook 
alle voorpaden), zal de straat nog een 
keer open gaan om de bestaande 
waterleiding en elektrakabel te 
verwijderen. 

Werkzaamheden riolering en 
bestrating 
Komende maandag start Erik Brouwer 
Bestratingen met het vervangen van de 
riolering en het aanbrengen van de 
bestrating in het voorpad van 
Lijsterbeslaan 15-17. Hij zal hier 
ongeveer 3 weken mee bezig zijn. Het 
voorpad is wel weer (deels) toegankelijk 
tijdens zijn werkzaamheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie Pilot 
Op 1 december zijn de werkzaamheden 
in de pilot gereed.  

Na afloop van de pilot gaan we de 
werkzaamheden evalueren. Indien u 
punten heeft voor deze evaluatie, dan 
hoor ik deze graag. Wat ging er goed, 
wat kan er beter? 

Planning 
Tijdens de evaluatie zal ook de 
werkvolgorde voor de andere 
voorpaden worden bepaald. U wordt 
natuurlijk over geïnformeerd over deze 
werkvolgorde en de te verwachten 
planning.  

De werkzaamheden aan het volgende 
voorpad starten na de kerstvakantie. 

 

Meer informatie? 
Actuele informatie over dit vindt u op:  
https://wijdemeren.nl/Lijsterbeslaan      

 

Hier vindt u alle informatie over het 
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 
 


