Wijk bij Duurstede, 24 augustus 2020
Betreft: Informatie over werkzaamheden in uw wijk en
uitnodiging invullen enquête

Aan de eigenaars/bewoners van dit pand
Behandeld door:
Ons kenmerk:

Eddie Wienk
Zaaknr. 132324

Aantal bijlagen:

1

Geachte bewoner(s),
De gemeente Wijk bij Duurstede wil volgend voorjaar en zomer werkzaamheden uitvoeren in
uw wijk. Daarbij gaat het om nieuwe bestrating en riolering in een deel van de wijk. Graag
ontvangen we informatie over de situatie van nu van uw straat en wijk. Als bewoner en/of
ondernemer heeft u misschien ook wensen voor uw straat of wijk. Daarom ontvangt u bij deze
brief een enquête. Het is fijn als u die invult en naar ons terugstuurt. Alle informatie samen
helpt ons bij het maken van de plannen.
U kunt de enquête ingevuld terugsturen of via internet invullen
Vult u de enquête schriftelijk in? Stuur deze dan gratis aan ons terug in de antwoordenvelop,
die u bij deze brief ontvangt. Vult u deze enquête liever via internet in? U vindt hem op
www.wijkbijduurstede.nl/reconstructie-koninginnebuurt. U kunt deze enquête invullen tot en
met 14 september 2020. Voor dit project noemen we uw wijk de Koninginnebuurt. Die naam
komt u vanaf nu vast vaker tegen. We weten dat uw wijk in de volksmond Oranjebuurt wordt
genoemd. Maar we willen graag verwarring voorkómen met de wijk Oranjehof, vandaar deze
projectnaam.
Om welke werkzaamheden gaat het?
De inrichting (zoals de bestrating) van de Margrietlaan, Julianalaan (het deel ten oosten van
de Margrietlaan), Irenelaan, Beatrixlaan en een deel van de Marijkelaan is al 30 jaar oud.
Vernieuwing hiervan is daarom nodig.
Ook is de riolering in de Beatrixlaan, Irenelaan en Margrietlaan (ten noorden van de
Julianalaan) verouderd. Deze vervangen we door een gescheiden stelsel. Dat betekent dat er
straks twee rioleringsbuizen onder de straat liggen. Eén is voor (vies) afvalwater en één voor
het regenwater. Op de achterkant van deze brief ziet u een kaartje van het gebied dat we gaan
aanpakken.
Natuurlijk betrekken we u graag bij de plannen
Die enquête helpt ons al lekker op weg. Maar we betrekken u graag verder bij het maken van
het ontwerp voor de herinrichting. Daarvoor gebruiken we een speciale pagina op onze
website (zie hierboven). U vindt hierop informatie, nieuwsberichten en de planning zolang het
project duurt. Ook kunt u ons via deze webpagina vragen stellen.
Door het coronavirus houden we voorlopig geen bijeenkomsten met grotere groepen. We
bekijken nog op welke andere manieren we u zo goed mogelijk kunnen informeren. In elk
geval krijgt u van ons bij belangrijk nieuws een brief.
We hebben niet alleen met u, maar ook met een paar groepen te maken. Denk hierbij aan
bedrijven in uw wijk en het Dorpsplatform. Met hen houden we individuele gesprekken. Zij
ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.
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Hoe ziet de planning eruit?
De volgende weken verzamelen we informatie, wensen en eisen. Dit alles bij elkaar is de
basis voor een voorontwerp. We hopen u eind dit jaar dat voorontwerp te kunnen presenteren.
Daarbij krijgt u ook te zien welke informatie we uit uw wijk hebben ontvangen. Een eerste
planning van de uitvoering is dan ook klaar. Hoe we dit alles presenteren, zoeken we nog uit.
Dat hangt ook af van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.
Bij alles houden we rekening met de projecten Langbroekerdijk en de nieuwbouwwijk
Oranjehof.
Wilt u meer weten?
Op onze website staat informatie over de aanpak van uw wijk, dus neem daar eens een kijkje.
Heeft u nog vragen? Dhr. Eddie Wienk geeft u graag antwoord. U bereikt hem door te bellen
met 0343-595595 of door hem te e-mailen: e.wienk@wijkbijduurstede.nl.
We doen ons best om samen met u uw wijk te gaan inrichten, zoals u het wenst!
Met vriendelijke groet,

Hans Marchal,
wethouder
Kaartje projectgebied Koninginnebuurt

