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Wat vooraf gingWat vooraf gingWat vooraf gingWat vooraf ging    

Eind augustus heeft u onze eerste nieuwsbrief 
ontvangen. Hierin hebben wij ons voorgesteld als 
aannemerscombinatie en een toelichting gegeven op 
zowel de inhoud van de werkzaamheden als hoe wij 
omgaan met het informeren van de omgeving.  
Tevens heeft u in deze nieuwsbrief de fasering van de 
werkzaamheden en onze contactgegevens getroffen. 

Het vervolgHet vervolgHet vervolgHet vervolg    

Middels deze tweede nieuwsbrief willen wij u op de 
hoogte brengen van de planning en aard van de 
werkzaamheden die de komende periode zullen 
worden uitgevoerd.  

Planning en aard van de werkzaamhedenPlanning en aard van de werkzaamhedenPlanning en aard van de werkzaamhedenPlanning en aard van de werkzaamheden (buitendijks) (buitendijks) (buitendijks) (buitendijks)    

In onderstaand overzicht kunt u zien welke 
werkzaamheden wij wanneer uit gaan voeren: 
� Week 43: Maaiwerkzaamheden buitentalud, 

frezen van het buitendijkse terrein en het 
verwijderen van buitendijkse afrastering; 

� Week 43: Buitendijks ontgraven bovengrond ten 
behoeve van het nieuwe dijklichaam; 

� Week 44: Aanvoer zand voor zandbed ten 
behoeve van drainagelaag voor het nieuwe 
buitendijkse dijklichaam; 

� Week 45 t/m 47: Aanbrengen verticale drainage 
ten behoeve van het nieuwe buitendijkse 
dijklichaam; 

� Week 47 t/m 06: Ontgraven Cloppenwaard en 
aanbrengen grond ten behoeve van het nieuwe 
buitendijkse dijklichaam (werkzaamheden 
afhankelijk van het waterpeil van de Merwede);    

� Omstreeks 2e kwartaal 2015:  Inrichten nieuw 
dijklichaam en aanbrengen damwand. 

 
 
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. 

    

    

 Hinder en overlast: Hinder en overlast: Hinder en overlast: Hinder en overlast:    

Alle genoemde werkzaamheden vinden buitendijks 
plaats.  De te verwachten hinder en overlast voor 
bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden 
achten wij dus minimaal.  

Werkinrit en tijdelijke verkeersmaatregelen:Werkinrit en tijdelijke verkeersmaatregelen:Werkinrit en tijdelijke verkeersmaatregelen:Werkinrit en tijdelijke verkeersmaatregelen:    

Tijdens de aanvoer van het benodigde zand 
(werkzaamheden week 44) maken wij gebruik van de 
loswal van de firma Dalm. Het zand wordt namelijk 
per schip aangevoerd. De wagens rijden het zand 
vanaf deze loswal (aan de Hoef) naar de Sleeuwijkse 
dijk alwaar we bij het Schwarzkopf-gebouw gebruik 
maken van de op- en afrit als werkin- en uitrit. De 
transporten vinden dus over slechts een korte afstand 
over de dijk plaats. Ter plaatse van de in- en uitritten 
bij Dalm en Schwarzkopf zetten wij verkeersregelaars 
is om de veiligheid te waarborgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verder zullen er tijdens deze werkzaamheden 
tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen. Deze 
maatregelen bestaan uit het reduceren van de 
snelheidslimiet op de dijk, en het attenderen op 
werkzaamheden in uitvoering en in- en uitvoegend 
werkverkeer. Hiervoor wordt bebording geplaatst.  
 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

    

Klachten, opmerkingen, vragen, meldingen, onveilige Klachten, opmerkingen, vragen, meldingen, onveilige Klachten, opmerkingen, vragen, meldingen, onveilige Klachten, opmerkingen, vragen, meldingen, onveilige 
situaties:situaties:situaties:situaties:    

Uiteraard doen wij ons uiterste best om de 
werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te voeren en zo 
min mogelijk hinder en overlast te veroorzaken.  
Ondanks dit streven kunnen zich mogelijk situaties 
voordoen waar u een klacht, opmerking of vraag over 
heeft, óf kunt u een onveilige situatie constateren.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk uw klachten, 
opmerkingen, vragen, meldingen, zorgen en onveilige 
situaties e.d. bij ons kenbaar te maken.  
Op deze manier kunnen wij onze werkprocessen en 
de veiligheid op het werk verbeteren en hinder en 
overlast minimaliseren.  

Inloopspreekuur:Inloopspreekuur:Inloopspreekuur:Inloopspreekuur:    

Nu de werkzaamheden starten is er vanaf maandag 21 
oktober aanstaande de mogelijkheid om gebruik te 
maken van het inloopspreekuur. Het inloopspreekuur 
vindt plaats op maandagen, tussen 16.00 uur en 18.30 
uur. Hiervoor kunt u zich per telefoon of email 
aanmelden bij de Omgevingsmanager.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Volgende nieuwsbrief en informatiebijeenkomstVolgende nieuwsbrief en informatiebijeenkomstVolgende nieuwsbrief en informatiebijeenkomstVolgende nieuwsbrief en informatiebijeenkomst    

De volgende nieuwsbrief verschijnt over twee 
maanden weer.  
De volgende informatiebijeenkomst wordt binnenkort 
weer gepland. Hierover zal nog gecommuniceerd 
worden. 

Bereikbaarheid van het werkgebiedBereikbaarheid van het werkgebiedBereikbaarheid van het werkgebiedBereikbaarheid van het werkgebied    

Wij zorgen ervoor dat er een continue bereikbaarheid 
is, zowel voor aanwonenden, het doorgaand verkeer 
als voor de nood- en hulpdiensten. Omdat de nieuwe 
dijk naast de bestaande dijk wordt aangelegd, zorgen 
we ervoor dat er altijd een doorgang is via één van de 
dijken.   

ContactContactContactContact    

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met 
omgevingsmanager Anita Ponssen (e-mail 
aponssen@deklerkbv.nl, tel. 0183 5086 66 of 06 20 735 
509).  Ook kunt u op de website 
http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl
/projecten/merwededijk meer informatie vinden over 
het project. 
 
 

Het project “Dijkverbetering Merwededijk te Werkendam” is een project binnen het HoogWaterBeschermingsProgramma van rijksoverheid.    


