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Wat vooraf gingWat vooraf gingWat vooraf gingWat vooraf ging    

Sinds afgelopen november zijn er geen 
werkzaamheden uitgevoerd aan de dijk. Dit komt 
doordat de dijk de tijd nodig heeft om in te klinken.  

Het vervolgHet vervolgHet vervolgHet vervolg    

Inmiddels is de ‘zettingsperiode’, dat is dus de periode 
waarin de dijk de tijd krijgt om in te klinken, bijna 
voorbij en gaan we weer verder met de 
werkzaamheden.  

    

Uitnodiging Uitnodiging Uitnodiging Uitnodiging ininininformatiebijeenkomstformatiebijeenkomstformatiebijeenkomstformatiebijeenkomst    

Wij nodigen u van harte uit voor de informatie- 
bijeenkomst op: 

    

    

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt er 
uitgebreid verteld over de werkzaamheden, 
veiligheid, bereikbaarheid, communicatie en over 
hinder en schade. Tijdens deze bijeenkomst bent u 
ook in de gelegenheid eventuele vragen te stellen.  
 
De omwonenden en betrokkenen in de directe 
invloedssfeer van de werkzaamheden ontvangen van 
de informatiebijeenkomst een verslag waarin alle 
besproken punten en informatie is terug te vinden. 
 
 
 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de 
planning van de werkzaamheden voor de dijkverbetering 
aan de Merwededijk voor de komende periode. Ook 
vertellen we u kort wat over veiligheid, bereikbaarheid, 
communicatie en hinder en schade.  

Planning van de werkzaamhedenPlanning van de werkzaamhedenPlanning van de werkzaamhedenPlanning van de werkzaamheden    

De komende periode worden zowel de nieuwe dijk als 
de oude/bestaande dijk aangepakt en worden de 
dam- en combiwanden aangebracht. In onderstaand 
overzicht kunt u zien welke werkzaamheden wij 
wanneer uit gaan voeren:  

Planning van de werkzaamhedenPlanning van de werkzaamhedenPlanning van de werkzaamhedenPlanning van de werkzaamheden    

� Half maart: Aanvoer materieel en materialen t.b.v. 
grondwerkzaamheden; 

� Half maart t/m eind maart: Werkgebied afzetten en 
omleidingsroute aanleggen en instellen; 

� Eind maart t/m begin april: Verwijderen van 
voorbelastingslaag en afgraven nieuwe dijk op 
juiste hoogte; 

� Begin april t/m half april: Verwijderen bestaande 
verharding en afgraven van oude/bestaande dijk 
t.b.v. inbrengen dam- en combiwand; 

� Half april t/m eind april: Aanvoer materieel en 
materialen t.b.v. het aanbrengen van de dam- en 
combiwanden; 

� Eind april t/m eind mei: Aanbrengen dam- en 
combiwanden; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

� Eind april t/m half september: Inrichten 
oude/bestaande dijk en aansluiten woningen op de 
nieuwe situatie. Deze werkzaamheden worden 
gefaseerd uitgevoerd, daar waar het grondwerk 
gereed is, wordt begonnen met het inrichten.; 

� Begin juni t/m half juli: Verankeren en afwerken 
dam- en combiwanden; 

� 3 augustus t/m 21 augustus: Vakantieperiode; 
 

� Woensdag 4 maart 2015 in “De Kwinter”, Woensdag 4 maart 2015 in “De Kwinter”, Woensdag 4 maart 2015 in “De Kwinter”, Woensdag 4 maart 2015 in “De Kwinter”,     
Hooftlanden 1 in WeHooftlanden 1 in WeHooftlanden 1 in WeHooftlanden 1 in Werkendam vanaf 19.30 rkendam vanaf 19.30 rkendam vanaf 19.30 rkendam vanaf 19.30 
uur tot 2uur tot 2uur tot 2uur tot 21.31.31.31.30 uur.0 uur.0 uur.0 uur.    

 

Impressie aanbrengen damImpressie aanbrengen damImpressie aanbrengen damImpressie aanbrengen dam---- en combiwanden.  en combiwanden.  en combiwanden.  en combiwanden.     
De kraan komt op de nieuwe dijk te staan en brengt vanaf  
daar de dam- en combiwanden aan.  
De hoogte van de kraan betreft 36 meter.  

 



 

Vervolg pVervolg pVervolg pVervolg planning van de werkzaamhedenlanning van de werkzaamhedenlanning van de werkzaamhedenlanning van de werkzaamheden    

� Eind augustus t/m eind september: Bestraten en 
asfalteren  en inrichten nieuwe dijk. 

 
Bovengenoemde planning hebben wij zo nauwkeurig 
mogelijk vastgesteld. Er bestaat echter de 
mogelijkheid dat de werkzaamheden sneller klaar zijn 
of mogelijk wat langer duren dan verwacht. Hiervoor 
vragen wij uw begrip. 

VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    

In het kader van de veiligheid wordt het werkgebied 
afgezet door middel van bouwhekken. Het is namelijk 
erg belangrijk dat er geen onbevoegden op het 
werkterrein komen omdat met groot materieel 
gewerkt wordt.  
 
Doordat het werkgebied is afgezet, is de 
Sleeuwijksedijk tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden afgesloten. Op de informatie-
bijeenkomst wordt een alternatieve route voor het 
verkeer gepresenteerd.  

BereikbaarheidBereikbaarheidBereikbaarheidBereikbaarheid    

Als gevolg van de werkzaamheden is er voor de 
bewoners, waar de werkzaamheden voor de deur 
plaatsvinden, tijdelijk een aangepaste bereikbaarheid. 
De bereikbaarheid van de woning wordt uiteraard te 
allen tijde gegarandeerd. Ook hierover vertellen wij u 
graag meer tijdens de informatiebijeenkomst. Daar 
zullen ook onderwerpen zoals parkeren en het 
afvoeren van afval besproken worden. 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

Buiten de informatievoorziening door middel van de 
informatiebijeenkomst en nieuwsbrieven is er voor 
een ieder die daaraan behoefte heeft de mogelijkheid 
om in een persoonlijk gesprek geïnformeerd te 
worden.   
Hiervoor is gedurende de uitvoeringsperiode van de 
werkzaamheden wekelijks een spreekuur spreekuur spreekuur spreekuur op het 
kantoor van De Klerk aan de Sasdijk 10 te Werkendam. 
Dit is elke maandag van 16.00 uur tot 18.30 uur.  
 
Daarnaast is er voor de omwonenden en betrokkenen 
in de directe invloedssfeer van de werkzaamheden de 
mogelijkheid om persoonlijk met ons te sprekenpersoonlijk met ons te sprekenpersoonlijk met ons te sprekenpersoonlijk met ons te spreken.  
 
Op de volgende dagen staan wij voor u klaar om uw 
vragen te beantwoorden: 
�  Woensdag 18 maart a.s., van 08.30 uur tot 12.30 uur 
� Donderdag 19 maart a.s., van 13.00 uur tot 17.00 
uur en van 18.00 uur tot 21.00 uur.  

 
Indien u gebruik wenst te maken van het Indien u gebruik wenst te maken van het Indien u gebruik wenst te maken van het Indien u gebruik wenst te maken van het 
spreekuur of een persoonlijk gesprek wenst, kunt u spreekuur of een persoonlijk gesprek wenst, kunt u spreekuur of een persoonlijk gesprek wenst, kunt u spreekuur of een persoonlijk gesprek wenst, kunt u 
dit kenbaar maken tijdens de dit kenbaar maken tijdens de dit kenbaar maken tijdens de dit kenbaar maken tijdens de 
informatiebijeenkomst of kunt u zich per telefoon informatiebijeenkomst of kunt u zich per telefoon informatiebijeenkomst of kunt u zich per telefoon informatiebijeenkomst of kunt u zich per telefoon 
of email aanmelden bij de Omgevingsmanager.of email aanmelden bij de Omgevingsmanager.of email aanmelden bij de Omgevingsmanager.of email aanmelden bij de Omgevingsmanager.        
 
Zo kunnen wij ons voorbereiden op het gesprek en 
ervoor zorgen dat, afhankelijk van uw vraag, de juiste 
personen u te woord kunnen staan.    

Uiteraard kunt u daarnaast te allen tijde met al uw 
opmerkingen en vragen terecht bij de 
Omgevingsmanager van de aannemerscombinatie. 
De contactgegevens hiervoor treft u onderaan deze 
nieuwsbrief. 

Hinder en sHinder en sHinder en sHinder en schadechadechadechade    

We doen ons best om hinder en schade  zo veel 
mogelijk te voorkomen. Dit doen we door het treffen 
van maatregelen zoals het inzetten van de best 
beschikbare technieken en machines en het uitvoeren 
trillingsmetingen en zettingsmetingen op de 
woningen. Ondanks deze maatregelen kan het 
mogelijk zijn dat u hinder of schade ondervindt van 
de werkzaamheden.  
 
Voor schadegevallen is een speciale procedure 
opgesteld.  Deze procedure wordt tijdens de 
informatiebijeenkomst toegelicht en uitgereikt.  

Informatie Informatie Informatie Informatie oooonlinenlinenlinenline    

Mocht u meer willen weten over het project 
“Dijkverbetering Merwededijk”, neem dan een kijkje 
op de website van Waterschap Rivierenland: 
http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl
/common/projecten/merwededijk-
werkendam/merwededijk-werkendam.html.  
 
Hier kunt u informatie vinden hoe de dijk er na 
afronding van de werkzaamheden uit gaat zien (het 
inrichtingsplan). Ook vindt u hier binnenkort meer 
informatie over de wijze waarop eventuele schade 
wordt afgehandeld en een tekening van ingestelde 
omleidingsroute gedurende de periode dat er wordt 
gewerkt aan de Sleeuwijksedijk. 

Volg de werkzaamheden via de webcamVolg de werkzaamheden via de webcamVolg de werkzaamheden via de webcamVolg de werkzaamheden via de webcam    

Het plaatsen van een webcam maakt het mogelijk om 
het project live te volgen via het internet. De webcam 
wordt binnenkort op het Schwarzkopf gebouw 
geplaatst: vanaf daar is er een mooi uitzicht op het 
projectgebied. Na uitvoering van de werkzaamheden 
zal er een zogenaamde timelapse film worden 
ontwikkeld. Dit is een korte film waarin de 
opgenomen beelden versneld worden afgespeeld 
zodat er een snelle impressie ontstaat van de 
veranderingen in het projectgebied. Vragen of 
opmerkingen over de webcam? U kunt contact 
opnemen met Ellen Roks, communicatieadviseur 
Waterschap Rivierenland via e.roks@wsrl.nl. 

CCCContontontontactactactact    

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met 
omgevingsmanager Anita Ponssen (e-mail 
aponssen@deklerkbv.nl, tel. 0183 508 666 of 06 20 735 
509).   


