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Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

25 augustus 2020 - 2020110257/2020110284 
 

Moerland, Sander 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

Wegreconstructie Grotewaard en gedeelte Dorpsweg, informatiebrief 4.  (0344) 649 247 
s.moerland@wsrl.nl 

Geachte heer/mevrouw,  

In deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot project Wegreconstructie 
Grotewaard en Dorpsweg. 
 
Aanbesteding uitvoering 
De werkzaamheden zijn opgedragen aan aannemingsbedrijf Mourik uit Groot Ammers. Mourik is 
een zelfstandig familiebedrijf en is onder andere dienstverlener op het gebied van infrastructuur. 
 
Start uitvoering 
Eind augustus 2020 starten we met de uitvoering. Het eerste werkvak begint bij de bebouwde kom 
grens in Hoornaar en eindigt net voorbij de splitsing met Overslingeland. Meer informatie over de 
indeling van de werkvakken en de wijze van uitvoeren kunt u vinden in de twee voorgaande 
informatiebrieven (brief 2 en 3 inclusief bijlagen). 
 
Uw aanspreekpunt 
De heer Z. Roubos van de firma Adcim zal tijdens de uitvoering in de meeste gevallen uw 
aanspreekpunt zijn. Vooral als het gaat om afstemming, vragen en/ of opmerkingen over de 
uitvoering buiten. Ook de aannemer heeft een rol in de communicatie met de omgeving. De rol van 
de aannemer richt zich met name op de schriftelijke communicatie. Tevens beheert de aannemer 
het meldpunt voor dit project. 
 

Meldpunt Grotewaard/ Dorpsweg voor al uw vragen en/ of opmerkingen: 
 
e-mail: grotewaard@mourik.com 
telefonisch: 06 12 08 60 38. 
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Via het meldpunt wordt uw vraag doorgezet naar de juiste medewerker. Dit kan iemand van de 
aannemer zelf zijn, of iemand van het adviesbureau of het waterschap. U wordt dan teruggebeld. 
 
Voor hinder, klachten en schade etc., betrekking hebbend op de uitvoering van het project, kunt u 
ook contact opnemen met het meldpunt. 
 
Omleidingsplan 
Voor de omleiding van het verkeer wordt een omleidingsplan gemaakt. Dit is een tekening met 
daarop aangegeven de borden van de omleidingsroute. Het omleidingsplan wordt op de 
projectpagina van het waterschap geplaatst. 
 
Uw veiligheid en de veiligheid van uw (schoolgaande) kinderen 
Op het werk is veel bouwverkeer aanwezig. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee voor de 
weggebruikers, temeer omdat sprake is van een omgeving met bebouwing. Het werkpersoneel 
krijgt instructie om alert te zijn op genoemde risico’s. Graag vragen wij ook uw aandacht hiervoor. 
Ook is het van belang dat uw (schoolgaande) kinderen gevaarlijke situaties herkennen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het volgende: 
 
Vrachtwagen 
Er zijn plekken rondom een vrachtwagen waar u als weggebruiker ineens onzichtbaar wordt voor 
de vrachtwagenchauffeur. Elke vrachtwagen heeft een aantal dode hoeken. Deze zitten aan de 
rechterkant, aan de voorkant en aan de achterkant van de vrachtwagen. 
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Zorg ervoor dat u de chauffeur ziet, en dat hij u gezien heeft. Maak oogcontact. Op het werk 
worden zo mogelijk draaiplaatsen ingericht om het achteruitrijden te beperken. Pas is het bijzonder 
op bij achteruit rijdend en afslaand werkverkeer. 
 
Graafmachine 
Pas op bij een graafmachine. Kom niet binnen de draaicirkel van een graafmachine. Niet alleen de 
graafbak aan de voorkant is gevaarlijk, maar zeker ook de achterzijde van de graafmachine. De 
achterzijde steekt uit als de graafmachine in een andere richting draait. Zorg ervoor dat u de 
machinist ziet, en dat hij u gezien heeft. Maak oogcontact. 

 
 
Algemene tips: 

 Pas op voor kleine hoogteverschillen in het wegdek. 
 Volg altijd de instructies op van de medewerkers. 
 Neem geen risico’s bij twijfel over uw veiligheid. 
 Zorg ervoor dat u zelf zichtbaar bent door bijvoorbeeld goede verlichting. 

 
Draaiplekken werkverkeer 
U kunt door de aannemer worden benaderd met de vraag of hij uw oprit/ terrein mag gebruiken 
om met vrachtauto’s te kunnen draaien. Het gaat hierbij vaak alleen om bedrijfsopritten met een 
“stevige” verharding, op enige afstand van bebouwing. De aannemer moet altijd eerst uw 
toestemming krijgen om van uw oprit etc. gebruik te kunnen maken. Uiteraard bent u nergens toe 
verplicht. Verleent u uw medewerking aan het verzoek van de aannemer? Maak dan goede 
schriftelijke afspraken over maatregelen om schade te voorkomen, het herstel van eventuele 
schade en leg de nul situatie met een foto vast. Het waterschap heeft hier geen rol in. 
 
Vuilophaaldienst 
Dit onderwerp is behandeld in de eerste informatiebrief van de aannemer. Heeft u de brief nog niet 
ontvangen, dan kunt u de brief vast inzien op de internetpagina van Waterschap Rivierenland. 
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 Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden. 

 
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. 
 
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: geen 

 

Afschrift: archief (zonder bijlage) 

 


