
N.V. Nederlandse Casunie

Aan de bewoners van N.v' Nederlandse Gasunie

Jan Warmoltslaan 11 postbus 19

9766PA Eelderwolde 9700 MA Groningen

Concourslaan 17

r (0s0) 521 97 t7

F (0s0) s21 19 99

E communicatie@gasu nie.nl

Handelsregister Groningen 02029700

Datum www.gasunie,nl
7 september 2076

Ons kenmerk

Onderwerp

Werkzaamheden Gasun ie Eelderdiep

Geachte mevroLrw, meneer/

Van 19 september t/m 28 oktober zullen wij op de kruising van de Borchsingel en Otto

Cluivinglaan werkzaamheden uitvoeren aan onze gastransportleidingen'
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. Opbouwen vindt plaats op 19 september, dan worden de keten, materiaal en de

rijplaten aangevoerd.

o Verkeersregelaars zijn aanwezig bij grote transporten.

' Vrachtverkeer wordt uit de woonwijk gehouden. (Chauffeurs krijgen instructie)

e De Dixi komt aande andere kant vd weg, niet bij de woonhuizen.

. De keten worden zo dicht mogelijk bij de sloot geplaatst;

. Agregaten worden 's nachts uitgezet.

. 20 en 21 september tijdelijke leidingen worden gelegd

. De inspecties van de leidingen (Pigruns) vinden plaats van 3 t/m 7 oktober. Elke dag

een pigrun.

. Op 20 oktober gaan wij de locatie weer ontruimen (demobiliseren).
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Bij deze werkzaamheden staat veiligheid uiteraard voorop, Daarom verwijderen wij tijdens

de inspectÍes eerst een hoeveelheid restgas uit het systeem, zodat er door Gasunie-technici

veilig werkzaamheden kunnen worden verricht. Deze techniek wordt ook wel 'afblazen'

genoemd.

Het afblazen zal korte tijd gepaard gaan met een zeer krachtig geluid en dat kan eventueel

hoorbaar zijn in de buurt van uw woning. De werkzaamheden leveren echter geen gevaar op

en de gaslevering naar uw adres blijft gewoon in stand. U hoeft zelf ook geen maatregelen te

treffen. Afgezien van enig geluid of een lichte gasgeur zult u verder helemaal niets merken

van onze werkzaamheden.

Het afblazen vindt een aantal maal plaats in de week van 3 t/m 7 oktober tussen 10 en 1B

uur. Het afblazen zelf zal per keer ongeveer 1 uur in beslag nemen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (050) 5219111.

U kunt ook een e-mail sturen naar communicatie@gasunie.nl of kijk op

www.gasuniebQ§wt.ni .

Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast.

Met vriendelijke groet,

Rene Huisman

Gebiedschef Gasunie

Bijlage: overzichtsfoto situatie Eelderdiep.
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