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Groningen, 25 september 2019 
 
uw kenmerk / brief d.d. :  
briefnummer :  
behandeld door : A. Doornbos 
telefoon : (050) 368 87 00 
onderwerp : Update: werkzaamheden WarmteStad 
 
Beste bewoner, 
 
 

Warmtestad B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Groningen, onder 
nummer 59692855. Ons BTW-nummer is NL8536.06.948.B.01.  
 

Gisteren berichtten we u over de werkzaamheden bij u in de straat. Door miscommunicatie tussen ons 
en de aannemer zijn deze werkzaamheden eerder gestart dan gepland, waardoor wij u niet tijdig op de 
hoogte hebben kunnen brengen. Mede door de signalen uit de buurt hebben we besloten om de 
werkzaamheden in uw straat op te schorten en nog niet van start te laten gaan. Dit betekent dat vanaf 
vandaag de straat weer toegankelijk is en er weer geparkeerd kan worden. We betreuren deze gang van 
zaken en hebben begrip voor uw reacties.  
 
In de nabije toekomst worden de werkzaamheden wel gestart in uw straat. Hiervoor gaan we samen met 
de aannemer een nieuwe planning opstellen. Als deze bekend is, gaan we u hierover tijdig informeren. 
 
Nogmaals onze excuses voor dit ongemak. We houden u via een brief op de hoogte over de stand van 
zaken. Daarnaast kunt u de planning vinden op: https://warmtestad.nl/nieuws/werkzaamheden-
paddepoel/. We zorgen ervoor dat hier altijd de meest actuele planning te vinden is.   
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch via 050 – 
368 8700, maar ook via email: klantenservice@warmtestad.nl. Daarnaast zijn we iedere 
maandagmiddag tussen 13:30 uur en 15:30 uur aanwezig in de Plutozaal. Ook hier kunt u terecht met 
uw vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
WarmteStad 
 
 


