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Terugkoppeling bewonersavond Groot onderhoud aan de Bovendijk in Wilnis 

 

 

Beste meneer, mevrouw,  

 

Op donderdagavond 10 februari hebben wij u geïnformeerd over de bij ons in voorbereiding zijnde 

onderhoudswerkzaamheden aan de Bovendijk. Tijdens de avond en daarna zijn opmerkingen gemaakt 

en vragen gesteld. In deze brief leest u wat daarmee is gebeurd. Ook informeren we u over de 

bereikbaarheid en de planning van de werkzaamheden. 

 

Reactienota en aangepast ontwerp 

Op de bewonersavond, via de mail en per post ontvingen wij meerdere vragen en opmerkingen over de 

voorgenomen werkzaamheden. In bijgaande reactienota beantwoorden wij de vragen. De aanpassingen 

naar aanleiding van de reacties zijn verwerkt in de concept tekeningen. Deze tekeningen kunt u bekijken 

op de website van de gemeente.  

 

Voortgang 

De voorbereiding van het werk is bijna klaar. Het aanbestedingstraject, waarbij wij de aannemer 

selecteren die het werk uitvoert, is opgestart. Het aanvragen van de benodigde vergunningen, waaronder 

de kapvergunning, wordt binnen twee weken gedaan. Wij verwachten in september 2022 te starten met 

het werk en eind maart 2023 klaar te zijn. 

 

Bereikbaarheid woningen en bedrijven 

Om overlast zo veel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De 

aannemer kan door deze manier van werken ervoor zorgen  dat de woningen en bedrijven tijdens de 

werkzaamheden bereikbaar blijven. Toch kan het voorkomen dat uw perceel tijdelijk even niet bereikbaar 

is. Denk hierbij aan het moment van opbreken en aanbrengen van het nieuwe asfalt. Voorafgaand aan de 

start van de werkzaamheden gaat onze opzichter en/of de uitvoerder van de aannemer bij iedere woning 
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en bedrijf langs om hier concrete afspraken over te maken. Nadat het werk is aanbesteed en de 

aannemer bekend is, wordt dit direct opgepakt. 

 

Afsluiting voor doorgaand verkeer 

De Bovendijk wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Met behulp van 

borden worden weggebruikers geïnformeerd en omgeleid. Het fietspad blijft tijdens de werkzaamheden 

bruikbaar voor fietsers en voetgangers. 

 

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente 

Om u zo volledig mogelijk te informeren hebben we alle relevante informatie op de gemeentelijke website 

gezet. Hier kunt u onder andere de naar aanleiding van de bewonersavond aangepaste concept 

tekeningen vinden. Dit kan door naar de gemeentelijke website te gaan en onderaan te klikken op 

‘werkzaamheden’. U vindt het onderhoud aan de Bovendijk bij de maand september. 

 

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ontvangt u een brief met alle informatie over de 

uitvoering van de werkzaamheden, zoals de werkplanning en contactgegevens van de uitvoerder en de 

toezichthouder. 

 

Heeft u nog vragen? 

Wij beantwoorden ze graag! Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Ap Verduijn. 

Hij is elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur te bereiken via T. 06 12 97 30 11. 

Uw vragen kunt u ook stellen door een email te sturen naar: ingenieursbureau@derondevenen.nl . 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, 

 

 

 

Mario Weergang 

Projectleider afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte  

 

BIJLAGE(N):  - reactienota Groot onderhoud Bovendijk in Wilnis 
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