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REMONDIS B.V. 

Friso Pothof 

Regiomanager 

+31 544 39 54 11 

Friso.Pothof@remondis.nl 

 
Lichtenvoorde, 30-04-2021 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Om de kwaliteit en een goede werking van de riolering te waarborgen worden regelmatig inspecties en 

renovatiewerkzaamheden aan de riolering uitgevoerd.  

In opdracht van gemeente Nijmegen treft REMONDIS Smart Infra b.v. uit Lichtenvoorde voorbereidingen voor de renovatie van 

het hoofdgemaal Lent aan de Brouwerstraat. Het doel van de renovatie is 

onder meer de werking van het hoofdgemaal te optimaliseren.   

 

Wat merkt u hiervan?  

Vanaf week 19 zullen er met meer regelmaat opname werkzaamheden en of 

medewerkers van REMONDIS Smart Infra b.v. aanwezig zijn bij het 

hoofdgemaal. Een opname van het gebouw en metingen van de werking van 

het hoofdgemaal.   

 

Inloopmiddag 

Om de huidige situatie goed in beeld te krijgen willen wij ook graag uw mening 

en of mogelijke klachten weten, hiervoor organiseren wij op 2 juni 2021 om 10:00 uur een digitaal inloopuurtje.  

Wilt u aanwezig zijn bij het inloopuurtje dan kan dat door een e-mail te sturen naar friso.pothof@remondis.nl. 

Na aanmelding ontvangt u een link om deel te nemen aan de vergadering. 

 

Planning   

In 2021 treffen we de voorbereidingen voor dit project. We zijn voornemens om het werk begin 2022 uit te voeren.   

Gedurende de voorbereiding van het project informeren we u per kwartaal over de voortgang.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen 

hebben kunt u contact met mij opnemen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

REMONDIS Smart Infra B.V.     Gemeente Nijmegen 

 

 

Friso Pothof       Redmar van Steen 

Email: friso.pothof@remondis.nl     Email: R1.van.steen@nijmegen.nl  
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