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Datum: 17 juli 2018  

Onderwerp: Werkzaamheden in de avond/nacht 
 

 

Beste meneer, mevrouw, 

Voor Ennatuurlijk, uw warmteleverancier, staat een betrouwbare en duurzame warmtelevering 

voorop. Daarbij is een solide warmtenet essentieel. Daarom zijn we begin juni begonnen met de 

vervanging van het warmtenet in de Lek-, Waal- en Dommelstraat. Via deze brief willen we u 

informeren over de werkzaamheden die plaats vinden op 18 en 19 juli.  

 

Wat gaan we doen? 

Op woensdag 18 juli a.s. worden er 2 mantelbuizen onder de Rivierensingel gelegd. Om deze 

werkzaamheden uit te kunnen voeren staat er overdag een tijdelijke verkeersregelinstallatie op de 

Rivierensingel ter hoogte van de Lekstraat. De uitrit van de Lekstraat is de hele dag afgesloten.  

’s Avonds na 19.00 uur gaat de Rivierensingel volledig dicht: er is een omleidingsroute voor 

gemotoriseerd verkeer via Rijnlaan, Biesbosch, Rivierensingel, Bruhezerweg, Brouwhuissedijk. 

Fietsers blijven gebruik maken van de nu al geldende omleidingsroutes. Om de hinder voor het 

verkeer zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden ’s avonds na de spits uitgevoerd.  

 

Wat betekenen deze werkzaamheden voor u? 

De afsluiting van de Rivierensingel duurt tot middernacht, met een mogelijke uitloop tot uiterlijk 

01.00 uur op 19 juli. Geluidsoverlast is helaas onvermijdelijk, we vragen uw begrip hiervoor. 

 

Heeft u een vraag?  

Meer informatie over Ennatuurlijk en antwoorden op de meest voorkomende vragen vindt u op onze 

website: www.ennatuurlijk.nl. Maar ook onze medewerkers van de klantenservice staan voor u klaar. 

U bereikt hen via 085-2734567. Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact 

opnemen met de uitvoerder via 06 21 31 81 60 of 06 27 07 81 34 of via sv-projecten@heijmans.nl 

 

Hartelijke groet, 

 

Ennatuurlijk B.V.  

Aan de bewoners van  Lekstraat 2 t/m 40 (even), 

Rivierensingel 81 t/m 121, 100 t/m 120, 128 t/m 168, 

Rijnlaan 86 t/m 114, Brouwhuissedijk 54 t/m 68, 

HELMOND 

 

 

 

  

http://www.ennatuurlijk.nl/
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 klantenservice@ennatuurlijk.nl 

 085-2734567 

 maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur 

 mijnwarmte.nl - ennatuurlijk.nl 

 facebook.com/ennatuurlijk 

 twitter.com/ennatuurlijk 


