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Beste bewoner, 
 
De werkzaamheden voor ons warmtenet in Paddepoel kunnen op steeds meer plekken worden 
afgerond. Met deze brief informeren we u graag over de stand van zaken van onze werkzaamheden. 
Ook geven we u een korte opsomming van de werkzaamheden die na de kerstvakantie uitgevoerd gaan 
worden.  

 
Antaresstraat 

 Hoek Pleiadenlaan – t.h.v. nummer 30: de warmtebuizen zijn geplaatst. De weg is geasfalteerd, 
de weg en de parkeerplaatsen zijn weer begaanbaar. 

 Hoek Siriusstraat – Hoek Poolsterlaan: De warmtebuizen worden in januari geplaatst. Deze 
werkzaamheden starten op 6 januari 2020, de bewoners van deze straat krijgen hierover nog 
apart bericht. 

 
Poolsterlaan (gedeelte tussen Plutolaan en Bernlef) 

 De weg is met de kerst weer begaanbaar en wordt op een later tijdstip geasfalteerd. Bernlef blijft 
bereikbaar vanaf de Poolsterlaan en Siriusstraat. 

 
Plutolaan 

 Gedeelte tussen hoek Poolsterlaan – hoek Venuslaan: werkzaamheden afgerond begin 2020. 
Weg is in januari nog niet toegankelijk. 

 Gedeelte tussen hoek Venuslaan – hoek Jupiterstraat: warmtebuizen zijn geplaatst. De 
werkzaamheden met betrekking tot herinrichting en klimaatadaptatie starten in januari.  

 Gedeelte tussen hoek Jupiterstraat – hoek Marsstraat: warmtebuizen zijn geplaatst. De 
werkzaamheden met betrekking tot herinrichting en klimaatadaptatie starten in januari.  

 Hoek Marsstraat – Hoek Planetenlaan, de warmtebuizen zijn geplaatst. De werkzaamheden met 
betrekking tot herinrichting en klimaatadaptatie starten in januari.  

 
Venuslaan 
De weg vóór de Venusflat is geasfalteerd en weer bereikbaar. Auto’s kunnen weer geparkeerd worden 
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op de parkeerplaatsen. Let op: de kruising Venuslaan / Plutolaan blijft eerst nog gestremd als 
doorgangsroute vanwege een bodemonderzoek. 
 

Deze planning is onder voorbehoud en kan door bijvoorbeeld weersomstandigheden eventueel wijzigen. 

We plaatsen de meest actuele planning wekelijks op onze website www.warmtestad.nl.  

 
Overlast beperken 
We blijven er hard aan werken om de werkzaamheden zo voortvarend mogelijk te laten verlopen en 
proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw geduld en 
begrip tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden. We wensen u fijne feestdagen en een gezond en 
gelukkig 2020. 
 
Plutozaal in kerstvakantie gesloten 
Vanwege de kerstvakantie houden we op maandag 23 en 30 december geen wekelijks spreekuur in de 
Plutozaal. Uiteraard zijn wij wel bereikbaar voor vragen. U kunt onze klantenservice hiervoor bellen of 
mailen. De gegevens staan onderaan deze brief. In het nieuwe jaar bent u elke maandag weer van harte 
welkom tussen 13.30 en 15.30.  
 
Vragen?  
Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan op werkdagen telefonisch via 
050 - 368 8700, maar ook via email: klantenservice@warmtestad.nl.   
 
 
Met vriendelijke groet,  
WarmteStad  
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