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Beste heer/mevrouw,  

 

In uw wijk worden al enige tijd rioolwerkzaamheden uitgevoerd door aannemer van 

Hattum Infra B.V.. Afgelopen vrijdag 9 september 2022 zijn wij overvallen met het 

bericht dat deze aannemer faillissement heeft aangevraagd. Dit betekent dat aannemer 

van Hattum Infra B.V. sinds vrijdag geen werkzaamheden meer uitvoert in de wijk.  

 

Wat betekent dit nu? 

De gemeente Sliedrecht bekijkt nu op welke manier werkzaamheden zo snel als moge-

lijk weer kunnen worden opgepakt. Om met u in contact te blijven heeft de gemeente 

aan omgevingsmanager Loes van der Weerd gevraagd om voorlopig in de wijk te blijven 

werken. Ook zal de Bouwapp in gebruik blijven.  

 

Hoe nu verder? 

Op sommige plekken in de wijk is de bestrating verwijderd en zijn straten nog afgeslo-

ten. Als gemeente zorgen wij er voor dat deze straten weer toegankelijk worden en dat 

de bestrating en tegels tijdelijk weer terug gelegd wordt. Deze werkzaamheden worden 

door een andere aannemer uitgevoerd. Wie deze werkzaamheden zal uitvoeren en wan-

neer dit zal gebeuren is nu nog niet duidelijk. We voeren hierover de gesprekken. We 

hopen u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken opnieuw te informeren over 

de stand van zaken.  

 

Vragen 

Heeft u vragen over deze brief of de situatie? Neem dan contact op met projectleider 

Sjaak Oversluizen van de gemeente Sliedrecht via projecten@sliedrecht.nl.  

Natuurlijk kunt u uw vragen ook stellen aan omgevingsmanager Loes van der Weerd.  

Zij zal, zoals u gewend bent, op woensdagen van 09.00 uur tot 11.00 uur aanwezig 

zijn op de Tuinfluiterstraat 136. Via de Bouwapp kunt u ook uw vragen stellen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het college van Burgemeester en Wethouders, 

namens dezen,  

 

 

M. van der Wagt 

a.i. teammanager projecten 
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