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Geachte heer, mevrouw, 

 

 
Kwalificaties: 
CO2 
VCA** 
ISO9001/14001 
Veiligheidsladder 

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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Hierbij volgt een update van de werkzaamheden aangaande de Wegreconstructie Grotewaard 
en Dorpsweg. Vrijdag 16 oktober zijn de werkzaamheden aan de eerste fase afgerond. 
Hiermee is de Dorpsweg nagenoeg gereed met uitzondering van het karrespoor wat in het 
voorjaar van 2021 wordt aangebracht. Door middel van deze brief willen we u verder 
informeren over de voortgang van de werkzaamheden komende periode. 
  
Werkzaamheden: 
Zoals in de eerder verstuurde informatiebrieven is toegelicht wordt de bestaande 
asfalt verharding inclusief fundering verwijderd en nieuw aangebracht. Vanaf maandag 19 
oktober zullen we starten in de 2de fase. Dit zal vanaf de kruising met de 
Overslingelandseweg zijn tot aan halverwege de Grotewaard. (een overzicht van de 2de fase 
is bijgevoegd in deze brief). Van woensdag 21 oktober t/m vrijdag 30 oktober zal de kruising 
afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Hierdoor zal de Dorpsweg enkel bereikbaar zijn 
vanaf Hoornaar en de Grotewaard zal alleen bereikbaar zijn vanaf de N214. Zo mogelijk 
wordt aan het bestemmingsverkeer doorgang verleend, maar dit is geen garantie en wordt 
van dag tot dag bekeken.  
 
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. Het 
omleidingsplan kunt u binnenkort inzien op de website van Waterschap Rivierenland. 
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. 
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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 
Telefoon: 06 120 860 38  
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Figuur 1 Rood gearceerde gedeelte is niet of moeilijk  bereikbaar voor verkeer vanaf woensdag 21 
oktober tussen 7:00-17:30 i.v.m. wegwerkzaamheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


