Wijk bij Duurstede,

14 april 2021

Betreft: Vooraankondiging werkzaamheden nutsbedrijven

Aan de eigenaars/bewoners van
Langbroekerdijk A 64, Margrietlaan 1 t/m 50,
Julianalaan 2 t/m 14 EZ, Julianalaan 1 t/m 9 OZ,
Irenelaan 1 t/m 26, Doornseweg 32,
Beatrixlaan 4 t/m 16 & Marijkelaan 2 t/m 12

Behandeld door:
Zaaknummer:
kenmerk:

Eddie Wienk
132324

Aantal bijlagen:

-

Geachte bewoner(s),
Op woensdag 3 februari 2021 hebben wij een digitale informatiebijeenkomst gehouden over het
project ‘Reconstructie Koninginnebuurt’. U vindt de presentatie van deze avond op:
www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/reconstructie-koninginnebuurt. Hier vindt u ook de antwoorden
op de, tijdens de informatiebijeenkomst, gestelde vragen.
Voortgang gemeentelijke werkzaamheden
Op dit moment werken wij nog aan het definitieve ontwerp en uitvoeringsplan. De opmerkingen,
ontvangen tijdens en na de informatiebijeenkomst, nemen wij, als het mogelijk is, hierin mee. Daarna
starten wij een aanbestedingsprocedure. Wij verwachten in juni een overeenkomst te hebben met
een aannemer voor de gemeentelijke werkzaamheden. Hierna presenteren wij, samen met de
aannemer, het definitieve ontwerp en het uitvoeringsplan (planning en fasering). Hoe wij deze
presentatie gaan geven hangt af van de dan geldende corona-richtlijnen.
Werkzaamheden nutsbedrijven
Voordat de gemeentelijke werkzaamheden beginnen voeren de nutsbedrijven onderhoudswerkzaamheden uit aan haar kabels en leidingen. Door deze werkzaamheden nu uit te voeren,
voorkomen wij overlast en hinder in de toekomst.
Waterbedrijf Vitens vervangt haar leidingen en huisaansluitingen op de:
• Margrietlaan (stoep even kant)
• Julianalaan (stoep oneven kant)
• Irenelaan (stoep even kant)
Stedin vervangt haar elektriciteitskabel en huisaansluitingen op de Irenelaan (stoep even kant).
Stedin vervangt de gasleiding op een paar plaatsen. Het gaat hier om de gasleiding die oversteekt in
de weg. Dit gebeurt op meerdere plekken in de bovengenoemde straten.
Aannemer Van den Heuvel voert de werkzaamheden voor Vitens en Stedin uit.
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De nutsbedrijven hebben de werkzaamheden in 4 fases verdeeld
• fase 1: Irenelaan
• fase 2: Margrietlaan 36 tot en met 52
• fase 3: Julianalaan
• fase 4: Margrietlaan 2 tot en met 34.
Maandag 3 mei 2021 starten de
werkzaamheden van fase 1 in de Irenelaan.
Deze werkzaamheden duren ongeveer 2
maanden.
Vitens en Stedin informeren de bewoners
van de Irenelaan met een brief over de
werkzaamheden en planning. Aan het begin
van elke volgende fase ontvangt de
desbetreffende straat meer informatie over
de planning.
Kaart werkzaamheden nutsbedrijven en werkvolgorde

Tijdens de werkzaamheden probeert Van den Heuvel hinder zoveel mogelijk te beperken en
woningen bereikbaar te houden
Het is mogelijk dat de werkzaamheden plaatsvinden voor uw woning waardoor uw uitrit tijdelijk niet
te gebruiken is. Voor het begin van deze werkzaamheden, stemt Van den Heuvel dit altijd met u af.
Tijdens de werkzaamheden in de Irenelaan kunt u hier niet op straat parkeren. U kunt dan gebruik
maken van bijvoorbeeld de parkeerplaatsen in de Marijkelaan en Julianalaan. In de Julianalaan
brengen wij daarom alvast de extra parkeerplaatsen aan bij de kruising met de Margrietlaan.
Van den Heuvel wil ook bij u thuis de huisaansluitingen bekijken om te zien of een huisaansluiting
vervangen moet worden
Natuurlijk houdt Van den Heuvel hierbij rekening met de geldende corona-richtlijnen. Bij het
vervangen van de huisaansluitingen is het mogelijk dat u korte tijd geen water of elektriciteit heeft
(niet tegelijk). Vitens en Stedin informeren u op tijd per brief over dit moment en de duur van
afsluiting.
De gemeentelijke werkzaamheden starten na de zomervakantie
De precieze startdatum is nog niet bekend. Het kan zijn dat de gemeentelijke werkzaamheden
starten als de werkzaamheden van de nutsbedrijven nog bezig zijn. Wij stemmen deze
werkzaamheden echter goed met én op elkaar af. Zodat er bijvoorbeeld geen twee straten tegelijk
afgesloten worden voor autoverkeer.
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief?
Neem voor vragen over de werkzaamheden van de nutsbedrijven contact op met Van den Heuvel via
d.habets@heuvelgroep.nl. Op alle andere vragen geeft Eddie Wienk u graag antwoord. Hij is
bereikbaar via 0343-595 595 of e.wienk@wijkbijduurstede.nl.

Met vriendelijke groet,

Hans Marchal,
wethouder

