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Aan de bewoners van dit pand 

 

 

Datum: Ons kenmerk: Uw kenmerk: Behandeld door: 

17 september 2020 2019154816/  Beterams 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

Definitief ontwerp wegonderhoud Neerpolderseweg A.Beterams@wsrl.nl 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Waterschap Rivierenland gaat onderhoud uitvoeren aan de Neerpolderseweg tussen de Parallelweg en de H.P. 

Olivierweg. Tegelijkertijd willen we kleine verkeerskundige maatregelen waar mogelijk meenemen om de 

verkeerssituatie te verbeteren (inclusief de Neerpolderseweg vanaf de H.P. Olivierweg tot aan de komgrens 

Giessenburg). We willen u als aanwonende graag betrekken bij de plannen voor de Neerpolderseweg.  

 

Definitief ontwerp klaar 

In juli hebben we u in een tweede enquête gevraagd opmerkingen te geven op het conceptontwerp. De reacties 

die we hierop hebben ontvangen, hebben we vertaald in een definitief ontwerp. Het ontwerp kunt u in detail 

inzien op de internetpagina van Waterschap Rivierenland. Ga dan naar http://www.waterschaprivierenland.nl 

en voer in het zoekveld “Neerpolderseweg” in. 

 

Geen inloopavond 

Eerder hebben we u geïnformeerd dat medio september een inloopavond georganiseerd zou worden. 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 COVID-situatie in Nederland kan de inloopavond helaas 

niet doorgaan. 

 

Ondanks dat de inloopavond niet plaatsvindt, willen we u toch graag de gelegenheid geven om te reageren, het 

stellen van vragen en/ of voor het krijgen van een toelichting op het ontwerp. Om hier invulling aan te geven 

zit de heer Beterams op onderstaande tijden voor u klaar om u telefonisch te woord te staan op nummer 

 06-14 43 47 59 .  

 

Er is gelegenheid voor telefonisch contact op de volgende tijden: 

 woensdag 23 september 2020 van 13:00 tot 16:00 uur; 

 donderdag 24 september 2020 van 13:00 tot 16:00 uur. 

 

Is de lijn bezet? Probeer het dan later nog eens binnen de aangegeven tijden of spreek uw naam en 

telefoonnummer in. Dan bellen wij u terug.  

U kunt ook een e-mail sturen met het verzoek om (terug)gebeld te worden (A.Beterams@wsrl.nl). 

 

Planning 

De uitvoering van de werkzaamheden start in medio oktober. U wordt voor de start van de werkzaamheden per 

brief geïnformeerd over de detailplanning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. 

 

Hoogachtend, 

namens het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, 

de teamleider Tactisch Advies & Wegbeheer 

 

 

M.H.M. Clement 
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