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Onderwerp
Werkzaamheden aan de waterleiding bij u in de buurt
Beste heer, mevrouw,
Drinkwaterbedrijf PWN levert al ruim 100 jaar drinkwater van hoge kwaliteit aan de inwoners van de provincie
Noord-Holland. Om ook in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen leveren, besteden wij veel zorg aan
ons waterleidingnet. Via deze brief willen wij u informeren over werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd
bij u in de buurt.
Wat houden de werkzaamheden in?
De gemeente Edam/ Volendam laat werkzaamheden uitvoeren aan de Julianaweg in Volendam. Hierdoor is
PWN genoodzaakt aanpassingen te doen aan het waterleidingnet. Deze (graaf)werkzaamheden worden
uitgevoerd van 19-09-2022 tot 01-12-2022 door aannemer van Baarsen. Bij de graafwerkzaamheden kan het
zijn dat de straat tijdelijk wordt opengebroken. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, laat de gemeente de
bestrating definitief herstellen. Tot slot worden er gedurende de werkzaamheden tijdelijke
verkeersmaatregelen genomen. Deze maatregelen worden ruim van tevoren aangegeven door middel van
bebordingen.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
In deze periode kan het voorkomen dat u een of meerdere keren geen water heeft. Wij brengen u hiervan op
de hoogte via een e-mail en/of sms. U kunt controleren of deze contactgegevens bij ons bekend zijn via
www.pwn.nl/gegevenswijzigen. Hier kunt u ook eventuele wijzigingen doorgeven. Op deze manier houden wij
u op de hoogte van de werkzaamheden.
De kans bestaat dat het water er bruin uitziet door de werkzaamheden. Dit is niet schadelijk voor uw
gezondheid. Bruin water kan vlekken achterlaten op uw wasgoed
Voordat u weer water gaat gebruiken raden wij het volgende aan: zet uw kraan open en laat het koude water
doorstromen totdat het water weer helder van kleur is. Meer informatie hierover vindt u op
www.pwn.nl/bruinwater. Ook kunt u mogelijk enkele dagen een lagere druk ervaren dan u gewend bent.
Maatregelen in verband met het coronavirus
Alleen in noodzakelijke gevallen komt een medewerker van PWN of de aannemer bij u aan de deur. Zij
kunnen zich altijd legitimeren en vragen om uw toestemming om binnen te mogen komen. Bij een bezoek
houden zij zich strikt aan de richtlijnen en maatregelen van het RIVM.
Controle van de drinkwaterkwaliteit
Om de kwaliteit van het drinkwater continu te garanderen, geeft PWN opdracht aan Het Waterlaboratorium het
water te controleren. Het kan zijn dat een medewerker van Het Waterlaboratorium bij u langskomt met de
vraag om wat water bij u uit de kraan te tappen. Alle medewerkers van Het Waterlaboratorium kunnen zich
legitimeren
Klantenquête
PWN wil haar dienstverlening continu verbeteren. Daarom kan het zijn dat u na afloop van de werkzaamheden
door ons benaderd wordt om enkele vragen te beantwoorden. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en
gaan graag aan de slag met uw feedback!

Wij hopen op uw begrip en doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken. Onze
excuses voor het eventuele ongemak. Tot slot vindt u actuele informatie over de werkzaamheden op
www.pwn.nl/geplandwerk.
Herinrichting Julianaweg
Bovengenoemde werkzaamheden zijn onderdeel van de herinrichting van de Julianaweg in Volendam.
Gemeente Edam-Volendam heeft voor dit project de krachten gebundeld met Dura Vermeer. Samen vormen
zij Bouwteam DeDam. Meer weten over dit project? Neem voor meer informatie en eventuele vragen of
opmerkingen contact op met Bouwteam DeDam.

Met vriendelijke groet,
PWN

Patrick Franken
Directeur Drinkwater Distributie

