
Wat gaat Enexis doen? 

Van eind april tot oktober 2017 voert aannemer Hak bv in opdracht van 

Enexis werkzaamheden uit in de wijk Princenhage. De planning is afhankelijk 

van de weersomstandigheden. Daarbij worden de gasleidingen en 

gasaansluitingen in de wijk Princenhage waar noodzakelijk vervangen, 

tevens worden er slimme meters geplaatst. De werkzaamheden vinden 

plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Het werk wordt in fases 

uitgevoerd. 

De verwachting is dat in oktober 2017 de werkzaamheden gereed zijn. 

Waarom doen wij dit? 

Het gasleidingnet in Princenhage is grotendeels in de jaren '60 aangelegd en 

aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de 

nieuwste inzichten en stand van de techniek. Ook worden de aansluitingen 

van gas bij u in de meterkast vervangen. De bestaande gas- en 

elektriciteitsmeters worden omgewisseld voor intelligente ‘slimme’ 

meters www.enexis.nl/slimmemeter 

Wat merkt u als bewoner? 

Aannemer Hak bv voert deze werkzaamheden van Enexis uit. Vanaf eind 

april 2017 kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. 

Vanaf dat tijdstip kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk 

is, omdat de straat is opengebroken. Ook is het mogelijk dat uw gastoevoer 

tijdelijk wordt onderbroken. Deze onderbrekingen vinden plaats op 

werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Enexis informeert u in deze 

voorkomende gevallen op tijd door een brief in de brievenbus. 

Mogelijke overlast op straat?  

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw 

begrip. Na bovengenoemde werkzaamheden zal de civiele aannemer van de 

gemeente Breda herstraten. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op 

een andere plaats moet aanbieden, Wij begrijpen dat dit niet prettig is en 

doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. 

  

Hoe informeren we u? 

Uiteraard proberen Enexis, Hak bv en de Gemeente Breda u zo goed 

mogelijk te informeren over de voortgang van de werkzaamheden.  



• U kunt naast de algemene informatie de actuele planning van de 

werkzaamheden in uw straat of wijk inzien via www.enexis.nl/actueel 

• U bent vanaf 25 april 2017 iedere dinsdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 

uur van harte welkom in de directiekeet die geplaatst is aan de Laan van 

Mertersem hoek Montessoristraat. U kunt daar naast de algemene 

informatie de actuele planning van de werkzaamheden in uw straat of wijk 

inzien.  

• U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u 

een eventuele gasonderbreking kunt verwachten. 

• Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van 

verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de 

werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting 

omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De 

verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de 

voortgang van het werk “meegenomen”. 

Informatie Enexis 

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de heer D. Pilon van Enexis, 

telefoon 0900-7808700, e-mail david.pilon@enexis.nl of onze uitvoerder de 

heer K. Machielsen van Enexis, telefoon 06-11873569, email 

kees.machielsen@enexis.nl, www.enexis.nl/actueel.  

  

 

  



Planning van de werkzaamheden per straat   

Princenhage van tot 

Adriaan Klaassenstraat 63 t/m 71 12-06-2017 16-06-2017 

Doelenstraat 1 t/m 19 08-05-2017 12-05-2017 

Doelenstraat 2 t/m 4 15-05-2017 18-05-2017 

Esserstraat 57 t/m 81 29-05-2017 09-06-2017 

Haagweg 356 t/m 480 17-07-2017 28-07-2017 

Haagsemarkt 1 t/m 6 - Dreef 2 19-05-2017 24-05-2017 

Haagsemarkt 16 t/m 25 - Haagweg 432 t/m 480 03-07-2017 21-05-2017 

Haagsemarkt 26 t/m 34 - Haagweg 387 t/m 435 12-06-2017 30-06-2017 

Hovenierstraat 1 t/m 39 15-04-2017 19-05-2017 

Liesboslaan 7 t/m 39 18-04-2017 12-05-2017 

Liesbosstraat 23 t/m 45 24-04-2017 03-05-2017 

Mastbosstraat 28 t/m 80 22-05-2017 09-06-2017 

Nieuwe Heilaarstraat 10 t/m 18 - Posthoornstraat 25-07-2017 28-07-2017 

Scharenburgstraat 1 t/m 7 - Heuvelstraat 1 t/m 51 19-06-2017 14-07-2017 

  


