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NAW gegevens 

 

Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

11 september 2018 - 2018109571/2018109891 Moerland, Sander 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

Wegreconstructie Grote Waard en gedeelte Dorpsweg, informatie brief 1 met 
enquête. 

(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 Grote Waard 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 Grote Waard/ Dorpsweg. 
 
Reconstructie van de weg 
Het wegdek van de Grote Waard/ Dorpsweg is al verschillende keren opgeknapt. Dat is gedaan 
omdat er schade aan het wegdek was ontstaan zoals bijvoorbeeld scheurvorming. Waterschap 
Rivierenland heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de in het verleden opgetreden schade. 
Hierbij bleek dat niet alleen het asfalt aan vervanging toe is, maar in de meeste gevallen ook de 
onderliggende fundering. We gaan daarom de (asfalt) weg en waar nodig de fundering vervangen 
(we noemen dit een wegreconstructie). Bij een wegreconstructie doorlopen we een aantal stappen. 
Wij zullen u bij dit proces betrekken. Deze brief is daar de aanzet van. 
 
Ophogen lage plekken kade 
De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is een uniek veenweide gebied. De boezemkades zijn een 
belangrijke voorwaarde om hier wonen en werken mogelijk te maken. De Grote Waard/ Dorpsweg 
ligt op een kade. Het is een kerntaak van Waterschap Rivierenland om het boezemwater te keren 
met stevige en stabiele regionale keringen. Op een beperkt aantal plaatsen bij De Grote Waard 
(niet bij de Dorpsweg) is de kade te laag. Bij de reconstructie van de weg brengen we de kade weer 
op hoogte. We nemen persoonlijk contact met u op als het op hoogte brengen van de kade 
consequenties voor u heeft. 
 
Inrichting van de weg 
Met de inrichting van de weg bedoelen we hoe de weg er buiten uitziet. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het type verharding, de wegbreedte en bebording etc. Wij zijn benieuwd naar uw mening over 
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de huidige weginrichting van de Grote Waard/ Dorpsweg. De wegreconstructie is namelijk een goed 
moment om de weg bijvoorbeeld veiliger te maken. Bij het bepalen van de inrichting van de weg 
maken we graag gebruik van uw ervaringen. 
 
Enquête over de huidige weginrichting, doet u mee? 
Dit is uw kans om mee te denken. Bijgaand ontvangt u een enquête formulier met een bijbehorend 
kaartje. U kunt aangeven wat er naar uw idee beter kan of misschien juist wel behouden moet 
blijven. Het gaat ons bij de enquête vooral om situaties die van algemeen belang zijn. Op het 
formulier zijn een aantal suggesties gedaan waar u aan kunt denken. 
 
Doet u mee? Dan verzoeken wij u om de enquête uiterlijk op 8 oktober 2018 aan ons terug te sturen. 
U kunt daarbij gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenveloppe. Een postzegel is niet nodig. 
 
Wat doen we met uw reactie? 
We maken een ontwerp van de nieuwe weg. Het ontwerp is een tekening van de inrichting van de 
nieuwe weg. Voor het ontwerpen van een weg gelden specifieke richtlijnen. Daarnaast hanteren wij 
als wegbeheerder bepaalde uitgangspunten. Uw reactie gebruiken wij bij het opstellen van het 
ontwerp, rekening houdend met genoemde richtlijnen en uitgangspunten.  
 
Krijg ik persoonlijk bericht terug? 
U krijgt geen persoonlijk bericht terug, maar we geven als het zover is wel een uitgebreide 
toelichting op het (concept) ontwerp van de weg. We gaan daarbij ook in op de ingekomen 
reacties, voor zover deze van algemeen belang zijn, en leggen onder andere uit welke 
uitgangspunten er zijn gehanteerd en welke afwegingen er zijn gemaakt. De reacties worden 
anoniem gemaakt. Gelijksoortige reacties worden gebundeld. 
 
Hoe kan ik het ontwerp inzien en kan ik daar op reageren? 
Het (concept) ontwerp met bijbehorende toelichting wordt per post aan u toegestuurd. Ook 
houden we bij u in de buurt een inloopavond waar u het ontwerp kunt inzien en vragen kunt 
stellen. U krijgt daarbij de gelegenheid om op het ontwerp te reageren. Dit kan ook schriftelijk 
natuurlijk. Op basis van de reacties op het 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. 
 
Is deze brief niet voor U? 
Is deze brief niet voor u bedoeld of klopt onze informatie niet? Excuses hiervoor, laat u het ons 
alstublieft weten, dan passen we de adressenlijst aan. Ook bijvoorbeeld als u uw pand of perceel 
verhuurt aan iemand anders horen we het graag. 
 
Planning 
Voordat de schop in de grond gaat moet er nog veel gebeuren. Als het concept ontwerp klaar is 
informeren wij u over de vervolgstappen. De uitvoering buiten start op z’n vroegst in het najaar van 
2019. 
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 Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden. 

Heeft u vragen 
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Moerland van Waterschap 
Rivierenland. U kunt de heer Moerland als volgt bereiken: telefoon 0344 649 247 of e-mail 
s.moerland@wsrl.nl . 
 
 
Hoogachtend, 
namens het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland, 
 

 
 
ing. J.C. Heurter 
teamleider Wegen 
 
 
 
Bijlagen: 
Antwoordenvelop 
Enquête formulier 
Kaartje plangebied 


