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Datum: 23 mei 2018 

Onderwerp: Werkzaamheden Hoogveld Sittard 
 

Beste meneer, mevrouw, 

Binnenkort worden de 11 nieuwbouwwoningen aan de Smithlaan in Hoogveld Sittard aangesloten op de 

openbare voorzieningen door gemeente en nutsbedrijven. De aansluiting op het warmtenet van Ennatuurlijk is 

er daar een van. Graag willen wij u door middel van deze brief informeren over de planning en de 

werkzaamheden omdat u direct omwonende bent. Ook de wijkraad is hierover geïnformeerd.  

 

Planning en werkzaamheden 

Om de aansluitingen te realiseren zijn er (graaf)werkzaamheden nodig. Tijdens deze werkzaamheden zal 

• Het voet- en fietspad voor de nieuwbouwwoningen worden afgesloten 

• Voor de rioleringswerkzaamheden zal ook een deel van de rijbaan worden afgesloten (enkel week 23) 

 

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is in onderling overleg met de gemeente en nutsbedrijven gekozen 

om de uitvoering van de werkzaamheden aaneensluitend uit te voeren. 

 

De planning is als volgt: 

• Gemeente (riolering)   > week 23 (vanaf 4 juni) 

• Ennatuurlijk (warmte)   > week 24/25 

• Enexis/WML (elektriciteit en drinkwater) > week 26            

• Telecom  (telefonie en kabeltelevisie) > week 27 

• Gemeente (bestrating)   > week 28 (gereed 13 juli) 

 

Heeft u nog vragen? 

Meer informatie over Ennatuurlijk en onze warmte vindt u op onze website www.ennatuurlijk.nl. We hebben 

de antwoorden op veel gestelde vragen alvast voor u op een rij gezet. Staat uw vraag daar niet tussen? Dan 

horen we natuurlijk graag van u. Dat kan telefonisch of per e-mail. U bereikt ons ook via Facebook en Twitter. 

Onze contactgegevens vindt u in het blok onder aan deze brief. We helpen u graag verder. 

 

Hartelijke groet, 

 

Klik en typ de afdeling  

Ennatuurlijk B.V. 

Klik en typ de naam, bijv. De heer B. Jansen 

Klik en typ straatnaam en huisnummer 

Klik en typ postcode en plaats 
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Bijlage(n): 
1. Kaart verkeersmaatregelen  
 

 

  
 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 


