
 
  

 

 
 
 
 
 
Aan de bewoners van dit adres 

 
 

Ons kenmerk: 14450078-BWB-01 
Onderwerp: Start werkzaamheden “Wegreconstructie Grotewaard en 

Dorpsweg” 

Groot-Ammers, 
18 augustus 2020 

 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 

 
Kwalificaties: 
CO2 
VCA** 
ISO9001/14001 

Op al onze aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd
bij de arrondissementsrechtbank te Dordrecht (nr. AL8/2013), welke op aanvraag worden toegezonden. Andersluidende
voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het tijdstip waarop deze ter hand zijn gesteld. 
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Mourik Infra B.V. heeft van het Waterschap Rivierenland opdracht gekregen voor de uitvoering 
van het project “Wegreconstructie Grotewaard en Dorpsweg”. Vanaf maandag 31 augustus 
2020 t/m 26 februari 2020 zal Mourik werkzaamheden verrichten aan de Grotewaard en de 
Dorpsweg. Middels deze brief informeren wij u over de werkzaamheden en de planning van 
dit project. 
 
Werkzaamheden: 
Zoals in de informatiebrieven van Waterschap Rivierenland is toegelicht wordt de bestaande 
asfalt verharding inclusief fundering verwijderd en nieuw aangebracht. Het project wordt in 4 
werkvakken opgedeeld. De werkzaamheden starten vanaf de Dorpsweg in Hoornaar, waarna 
de weg gefaseerd per werkvak wordt vernieuwd tot aan de aansluiting met de N214. (z.o.z. 
overzicht projectgebied) 
 
Overlast: 
Gedurende de werkzaamheden kunt u hinder ondervinden. Uiteraard proberen we dit zoveel 
mogelijk te beperken. Mourik voert de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07:00 en 
18:00 uur. Gedurende de werkzaamheden wordt het doorgaand verkeer omgeleid. Naast de 
beperkingen voor het doorgaand verkeer kan het eveneens voorkomen dat uw perceel tijdelijk 
niet bereikbaar is voor verkeer in verband met de werkzaamheden. U wordt hier nog over 
geïnformeerd zodra dit bij u aan de orde is. 
 
Bereikbaarheid (Vuilophaal- en /hulpdiensten): 
Tijdens de werkzaamheden worden de betrokken instanties wekelijks geïnformeerd over de 
werkzaamheden. Daarnaast zorgen wij voor voldoende bereikbaarheid voor de hulpdiensten. 
Wat betreft het inzamelen van het vuilnis verandert er voor u weinig. Op de dag dat er vuil 
wordt opgehaald kunt u de containers etc. voor uw woning aan de weg zetten. Bij het niet 
toegankelijk zijn van de weg verrijdt de aannemer de containers etc. naar een met de 
vuilophaaldienst afgesproken locatie en de aannemer zet de containers etc. na het legen weer 
terug voor de woning. Wij verzoeken u om uw container te markeren om verwisseling van 
containers te voorkomen. 
 
Communicatie 
De heer Z. Roubos doet voor dit project het omgevingsmanagement. Voor de aanvang van de 
werkzaamheden informeert de omgevingsmanager u persoonlijk over de uit te voeren 
werkzaamheden. De omgevingsmanager is uw eerste aanspreekpunt voor vragen, 
opmerkingen en/of klachten aangaande de werkzaamheden. Deze kunt melden bij het 
meldpunt: grotewaard@mourik.com of telefonisch op 06 12086038. Tevens wordt u periodiek 
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door middel van een nieuwsbrief op de gesteld van de voortgang van de werkzaamheden. 
Tenslotte laten wij u tijdig per brief weten wanneer een start wordt gemaakt met de volgende 
fase waarbinnen u woonachtig bent.  
 
Wij attenderen u erop dat aan het begin en eind van het project de bereikbaarheid van de 
percelen per dag wordt aangegeven door middel van bebording. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief of de werkzaamheden vragen, en/of opmerkingen  dan 
kunt u een e-mail sturen naar het meldpunt grotewaard@mourik.com. Binnen 2 werkdagen 
ontvangt uiterlijk reactie. 
 
Wij hopen u door middel van deze informatiebrief voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mourik Infra B.V.  
Voorstraat 67  
2964 AJ Groot-Ammers 
E-mail: grotewaard@mourik.com 
Tel: 06 12086038  
 
 

Figuur 1 Projectgebied "wegreconstructie" Grotewaard 

Start Werkzaamheden 


