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FASERING
fase 1 huisnr. 129 t/m 97
fase 2 huisnr. 95 t/m 63 
fase 3 huisnr. 61 t/m 43
fase 4 kruising Willearlaan

PLANNING
week 20 t/m 30 (17 mei):  Aanbrengen damwand en beschoeiing watergang.
week 22 t/m 24 (31 mei):  Aanleg nieuwe riolering fase 1 
week 24 (14 juni):   Aanbrengen fundering rijbanen fase 1
week 25 (14 juni):   Aanbrengen trottoirs fase 1

Voor u ligt het tweede exemplaar 
van de courant waarmee wij u op 
de hoogte willen houden van de  
werkzaamheden aan de Eikenlaan. 

Wij ontvingen het leuke idee om de Courant 
‘Het Eikenblad’ te noemen, zoals u wellicht 
al heeft gezien hebben wij de naam van deze 
nieuwsbrief verandert.  

NAAMSWIJZIGING

BELANGRIJK! De gemeente heeft 
een goede afspraak gemaakt met aannemer 
Smink. De kosten van de afkoppelmaatregelen 
van het regenwater aan de Eikenlaan komen 
voor rekening van het project. Dus heeft u 
nog geen afspraak met Fred Zumbrink de 
afkoppelcoach gemaakt en wilt u wel meedoen 
dan kan dat via eikenlaan@scherpenzeel.nl of 
06-55898559.

GOED OM TE WETEN

Gedurende de uitvoering kunt u via 
m.verweij@smink-infra.nl vragen stellen. 
Smink-Infra staat u graag te woord. In deze 
nieuwsbrief selecteren wij één of meerdere 
vragen en beantwoorden deze voor alle lezers. 
Uiteraard wordt elke vraag eerst persoonlijk 
beantwoord.
De vraag/opmerking in deze uitgave heeft 
betrekking op de nieuwe bomen. Inmiddels is 
bekend welke kweker de bomen gaat leveren. 
Binnenkort wordt een afspraak gemaakt om 
samen met het bewonerscomité de kwekerij te 
bezoeken.

VRAAG & ANTWOORD

Gemeente Scherpenzeel, Postbus 100 - 3925 ZJ Scherpenzeel,  Stationsweg 389a - 3925 CC Scherpenzeel

• Het depot is in gebruik genomen;
• De fietsverbinding aan de                

Industrielaan is aangepast;
• de Werkzaamheden in fase 1 zijn van 

start gegaan;
• Het onderzoek naar explosieven is 

afgerond, er zijn geen oorlogsresten 
aangetroffen;

• Diverse werkzaamheden aan de      
duikers in de watergang zijn gestart;

• Het aanbrengen van de damwand is 
in volle gang.

VOORTGANG

fase 5 huisnr. 41b t/m 31
fase 6 huisnr. 29 t/m 13
fase 7 huisnr. 11 t/m 1

CONTACTGEGEVENS

mei/juni 2021
jaargang 1 - uitgave 2

OFFICIELE HANDELING
Op maandag 10 mei heeft wethouder Henny 
van Dijk de officiële handeling verricht voor 
de start van de herinrichting Eikenlaan. Met 
in achtneming van de coronamaatregelen is 
het ‘startschot’ gegeven! 

Te voet is uw woning te alle tijden bereikbaar. 
Wanneer u hulp nodig heeft laat het Matthijs 
weten dan bekijkt hij met u de 
mogelijkheden. 


