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Aan de eigenaren van een perceel en/of 
de bewoners van een woning aan de 
Grotewaard/Dorpsweg. 

 

Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

2 april 2020 -- 2020030088/2020041421 De heer S. Moerland 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

Wegreconstructie Grotewaard en gedeelte Dorpsweg; informatiebrief 2.  (0344) 649 247 
s.moerland@wsrl.nl 

Geachte heer/mevrouw,  

Waterschap Rivierenland zorgt in het rivierengebied voor schoon water, voldoende water en veilige 
dijken. Ook beheert en onderhoud het waterschap ruim 600 km wegen en fietspaden in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De Grotewaard en een deel van de Dorpsweg valt daar ook 
onder. U ontvangt deze brief omdat u volgens onze gegevens eigenaar bent van een perceel en/of 
bewoner bent van een woning aan de Grotewaard/ Dorpsweg. 
 
Reconstructie van de weg en samenhang met nutsleidingen 
September 2018 hebben wij u een brief met een enquête gestuurd over de wegreconstructie van 
de Grotewaard en de Dorpsweg. In de periode daarna is er veel overleg geweest tussen het 
waterschap en de nutsbedrijven. De nutsbedrijven hadden vergaande plannen om leidingen onder 
en direct naast de weg te vervangen. De periode voorafgaand aan de wegreconstructie was daar 
uitermate geschikt voor. In het kader van de wegreconstructie wordt de weg immers compleet 
vernieuwd. Uiteindelijk hebben de nutsbedrijven besloten om geen werkzaamheden uit te voeren, 
met uitzondering van mogelijk enkele relatief kleine aanpassingen. Het grootschalig vervangen van 
leidingen is daarmee voor een langere periode niet meer aan de orde. 
 
Concept ontwerp klaar 
In de afgelopen periode is er gewerkt aan het opstellen van het ontwerp. Het ontwerp treft u 
bijgevoegd aan (bijlage 1). Bij het opstellen van het ontwerp hebben we gebruik gemaakt van de 
reacties op de enquête. Er zijn veel nuttige aandachtspunten ingebracht. 
 
Tevens treft u bijgevoegd een toelichting aan op het ontwerp van de weg (bijlage 2). We gaan 
daarbij in op (een representatief deel) van de ontvangen reacties en leggen uit welke 
uitgangspunten er zijn gehanteerd en welke afwegingen er zijn gemaakt. 
 
Geen inloopavond 
We hadden bij Dorpshuis Noordeloos een datum gereserveerd voor een inloopavond. De avond 
was bedoeld om u de gelegenheid te geven om op het ontwerp te kunnen reageren, om vragen te 
stellen en om het ontwerp aan u toe te lichten. Gezien de huidige situatie in Nederland kan de 
inloopavond uiteraard niet doorgaan. 
 

http://www.waterschaprivierenland.nl/


W a t e r s c h a p  R i v i e r e n l a n d  
 
Ons kenmerk   2020030088/2020041421 
 
 
 

 

Belangrijk 
Bij een inloopavond nemen we altijd grote tekeningen mee die duidelijk leesbaar zijn. Ook die 
mogelijkheid is er nu niet. Zie het kopje “Informatie op internetpagina van Waterschap 
Rivierenland” voor tips om het ontwerp in meer detail te kunnen bekijken. 
 
Wat vindt u van het concept ontwerp? 
We zijn benieuwd wat u van het ontwerp vindt. Reageren op het ontwerp kan bijvoorbeeld 
schriftelijk of per e-mail. Uiterlijk tot 24 april 2020 kunt u reageren. Wij geven de voorkeur aan een 
reactie per e-mail (s.moerland@wsrl.nl). Een brief kunt u sturen aan Waterschap Rivierenland, 
t.a.v. J.A. Moerland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. 
 
U kunt natuurlijk ook bellen en telefonisch reageren, of voor het stellen van vragen en/ of voor het 
krijgen van een toelichting op het ontwerp. Om hier sturing aan te geven zit de heer Moerland op 
onderstaande tijden voor u klaar om u telefonisch te woord te staan op nummer 0344-649247. 
 

Er is gelegenheid voor telefonisch contact op de volgende tijden: 

 donderdag 9 april 2020 van 13:00 tot 17:00 uur; 

 maandag 13 april 2020 van 13:00 tot 17:00 uur; 

 dinsdag 14 april 2020 van 13:00 tot 17:00 uur. 

 
Is de lijn bezet? Spreek dan uw naam en telefoonnummer in en dan bellen wij u terug of probeer 
het later nog eens binnen de aangegeven tijden. U kunt ook een e-mail sturen met het verzoek om 
(terug)gebeld te worden. 
 
Definitief ontwerp 
Op basis van de reacties op het concept ontwerp beoordelen we of het ontwerp definitief gemaakt 
kan worden. U krijgt hiervan een terugkoppeling en wij laten u weten welke afwegingen er zijn 
gemaakt. 
 
Informatie over de uitvoering 
Bij deze brief ontvangt u ook een toelichting op de uitvoering en een aantal bijkomende zaken, en 
wat dit voor u betekent (bijlage 3). 
 
Planning 
We houden de ontwikkelingen in Nederland goed in de gaten. We bekijken van dag tot dag of het 
verstandig en mogelijk is om de huidige planning aan te houden. 
 
Volgens de huidige planning verwachten we tussen half augustus en begin september 2020 met de 
uitvoering te starten. De werkzaamheden duren vermoedelijk tot en met februari 2021, uitgaande 
van een zachte winter en normale (werk)omstandigheden. Het aanbrengen van de middenstrook 
(een coating die wordt afgestrooid met kleine steentjes) kan i.v.m. de weersgevoeligheid pas later 
in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. 
 
Informatie op internetpagina van Waterschap Rivierenland 
Alle informatiebrieven en bijlagen (bijvoorbeeld het ontwerp in pdf-formaat) staan op de 
internetpagina van Waterschap Rivierenland. Wilt u daar de informatiebrieven en/ of het ontwerp 
bekijken? Ga dan naar http://www.waterschaprivierenland.nl en voer in het zoekveld 
“Grotewaard” in. 
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 Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden. 

Is deze brief niet voor u? 
Is deze brief niet voor u bedoeld of klopt onze informatie niet? Wij horen het graag van u, dan 
passen we de adressenlijst aan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
J.A. Moerland 
Sr. Projectleider 
Team Projectmanagement en Ondersteuning 
Afdeling Weg- en Waterbouw 
 
 
Bijlagen: Het ontwerp (bijlage 1) 

Toelichting op het ontwerp (bijlage 2) 

Toelichting op de uitvoering (bijlage 3) 

Afschrift: Archief (zonder bijlage) 

 
 


