
 

 

          20 mei 2021 
Beste bewoner(s) van de Zevenhuizerstraat en omgeving,  
 
De Engweg en omgeving krijgt een metamorfose. We gaan werkzaamheden uitvoeren aan 
het rioolstelsel en de straten krijgen een nieuwe inrichting. In deze brief informeren we u 
over werkzaamheden die vanaf 31 mei plaatsvinden in de Zevenhuizerstraat. 
 
Wat gaan we doen 
We leggen een uitstroomvoorziening aan voor het regenwaterriool die we aansluiten op het 
water op de hoek Zevenhuizerstraat/Dominee Posthumus Meijjesweg. Hiervoor is het nodig 
om de oostelijke rijbaan van Zevenhuizerstraat tussen de Oude Kerklaan en Dominee 
Posthumus Meijjesweg op te breken. Aan het eind van de werkzaamheden voorzien we de 
hele rijbaan op dit gedeelte van een nieuwe asfaltlaag. 
 
Wanneer 
De werkzaamheden duren van maandag 31 mei 7.00 uur tot naar verwachting donderdag 17 
juni 17.00 uur. Updates over de planning en de werkzaamheden plaatsen wij op de Bouw 
App/Engweg & omgeving. 
 
Bereikbaarheid 
De Zevenhuizerstraat tussen de Oude Kerklaan en Dominee Posthumus Meijjesweg bestaat 
tijdens de werkzaamheden uit één rijbaan, voor beide rijrichtingen. Verkeersregelaars zullen 
op werkdagen het verkeer in goede banen leiden. 
Als we de rijbaan asfalteren, is de straat de hele dag afgesloten. Het verkeer volgt dan een 
omleiding die staat aangegeven. 
 
Contact en informatie 
Voor dit werk hebben wij een buurtconciërge. Dit is Fred Castelijns. Fred is dagelijks 
aanwezig op het werk. Hij beantwoordt uw vragen en opmerkingen en kan waar nodig wat 
hand- en spandiensten verrichten.  
Updates van de werkzaamheden zetten we voor u op de Bouw App/Engweg & omgeving. 
 
Voor specifieke vragen kunt mailen met: engweg@duravermeer.nl. Ook kunt u een bericht 
aan ons sturen via de Bouw App/project Engweg & omgeving. 
Download hiervoor de Dura Vermeer BouwApp via de App Store of Google Play. Selecteer 
het project ‘Engweg & omgeving’ en klik op het sterretje om deze favoriet te maken.  
 
Algemene informatie over het project vindt u ook op: 
https://debouw.app/projects/engweg-omgeving/updates 



 

 

www.amersfoort.nl/engwegomgeving,  
https://hooglandsamen.nl/project/8293/reconstructie-engweg-en-omgeving of op 
http://www.dorpsbelangenhoogland.nl/reconstructie-engweg-2/. 
 
Uw mening is belangrijk voor ons 
Wij zijn ons ervan bewust dat u overlast kunt ondervinden van de werkzaamheden. Wij doen 
ons best om dit zoveel mogelijk te beperken. U kunt ons helpen door te laten weten wat uw 
mening is over de uitvoering van de werkzaamheden. Dat kan door u aan te melden voor 
een korte online vragenlijst. Daarmee meten wij de tevredenheid van de omgeving. Geef 
s.v.p. aan voor welke straten u vragen wilt beantwoorden. Als we in deze straten aan het 
werk zijn, krijgt u een link met de vragenlijst over dit gebied.  
De uitkomsten helpen ons om onze werkzaamheden en de communicatie te evalueren en te 
verbeteren. Zie:  www.uwmeningtelt.nu/engwegenomstreken. Of maak gebruik van deze 
QR-code: 
 

 
 
 
Alvast dank voor uw begrip en medewerking! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Bouwteam Engweg 
 
 


