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Geachte heer/ mevrouw,
Wij zijn gestart met de voorbereiding van het project groot onderhoud van de hele
Rijksstraatweg. De uitvoering staat gepland in 2020 maar met deze brief informeren
wij u alvast over de aanleiding van het project, wat we ermee willen bereiken en wat
voor u in deze fase belangrijk kan zijn om te weten. Tevens geven we aan op welke
manier u bij het project betrokken kunt worden.
Aanleiding en doelstelling
Primaire aanleiding van het project is het optimaliseren van het rijcomfort van de
fietspaden door het toepassen van een andere verharding (asfalt of betonplaten) in
plaats van tegels en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor met name het
langzame verkeer. Omdat er is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij we de
straat weer gereed willen maken voor de toekomst, gaan wij ook de overige
onderdelen zoals de trottoirs, de riolering en het asfalt van de hoofdrijbaan meenemen
in het project.
Voorbereidende werkzaamheden
Binnenkort wordt er gestart met het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden
op locatie. Deze werkzaamheden laten we uitvoeren om de bestaande situatie goed in
beeld te krijgen en bestaan onder andere uit:
• het graven van proefsleuven ter lokalisering van de aanwezige kabels- en
leidingen (in het trottoir en in het fietspad);
• het plaatsen van peilbuizen voor het monitoren van de grondwaterstand;
• het inmeten van het gebied door een landmeter (a).
(a) Tijdens het inmeten willen wij een aantal dorpelhoogten van de woningen
opmeten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de landmeter zich kortstondig op enkele
particuliere terreinen begeeft om de meting nabij uw voordeur te kunnen uitvoeren.
De landmeter kan zich legitimeren en is van het bedrijf Iv-Infra bv. Indien u geen
toestemming wilt geven voor het betreden van uw terrein door de landmeter, wilt u
ons dit dan per omgaande laten weten?

Wat merkt u ervan
De voorbereidende werkzaamheden zijn van beperkte omvang en duur en brengen
daarom weinig hinder met zich mee. De proefsleuven worden dwars over het trottoir
en fietspad gegraven. Aan het einde van elke werkdag zijn de sleuven weer gedicht.
Informatieavond
Zodra we meer duidelijkheid hebben over de werkzaamheden aan de riolering dan
ontvangt u van ons een brief waarin u wordt uitgenodigd voor een (1e) informatieavond. Na deze bijeenkomst starten we met het ontwerp van het bovengrondse
gebied.
Uw inbreng en betrokkenheid is welkom
Wij staan open voor inbreng vanuit de omgeving. Hebt u wensen of suggesties, dan
kunt u die aan ons doorgeven. Als u betrokken wilt worden bij het ontwerptraject van
het bovengronds ontwerp, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. In het ontwerptraject
bekijken we, eventueel samen met u, of we de binnengekomen wensen en suggesties
kunnen meenemen. Als dat, na een zorgvuldige afweging, niet mogelijk is dan geven
we dat gemotiveerd aan. Tijdens de 1e informatieavond zullen we hier ook aandacht
aan schenken.
Rekening houden met uw voortuin
Indien u een woning hebt met een voortuin die grenst aan het trottoir, dan verzoeken
wij u om alvast rekening te houden met de geplande werkzaamheden. Het is mogelijk
dat in de nieuwe situatie het trottoir hoger komt te liggen dan nu het geval is en er
daardoor weer gewerkt moet worden aan het ophogen van uw voortuin en een nieuwe
aansluiting tussen het trottoir en de voortuin.
Voorlopige planning
• Februari/ maart
• April
• Mei/ juni
• Juni/ juli
• Augustus/ november
• Februari/ juni
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-

veldonderzoeken
1e informatieavond
ontwerp bovengronds gebied
2e informatieavond- vaststellen ontwerp
contractvorming en aanbesteding
realisatie

Hebt u na het lezen van deze brief vragen en/of wilt u uw wensen of suggesties alvast
doorgeven dan kunt u contact opnemen met de heer A. van der Veldt, projectleider
van het werk, te bereiken via (020) 496 21 21 of bij voorkeur via
albert.van.der.veldt@duoplus.nl
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