Aan de bewoners
van de Kortenhoefsedijk
Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

: 15 januari 2021
: 2100121013BW-01
: Reconstructie Kortenhoefsedijk

Beste heer/mevrouw,
Vorig jaar bent u door uw gemeente geïnformeerd over reconstructie van de Kortenhoefsedijk. Zoals
in de brief staat aangegeven hebben wij (Van Oostrum Westbroek bv) dit project aangenomen. Het
is bij ons gebruikelijk om vooraf aan dit soort werkzaamheden een bijeenkomst te organiseren,
waarbij wij de bewoners persoonlijk informeren. Door de huidige omstandigheden met COVID-19 is
dit helaas niet mogelijk. Daarom stellen we u op de hoogte middels deze brief. Mocht u na het lezen
vragen hebben, dan kunt u ze gerust stellen.
Planning en werkzaamheden
Rond maandag 25 januari gaan wij starten met de werkzaamheden. We starten met het
inventariseren van kabels en leidingen en richten het keet- en kleinschalig opslagterreintje op het
plein van de Oude School in. Dit is ter hoogte van huisnummer 144/143, u wellicht bekend.
Aansluitend gaan wij verder met het werk tussen de Kattenbrug en nummer 48. Dit betreft het
aanbrengen van twee drukrioolleidingen aan de kant van de rijweg. Het vervangen van de
damwanden tussen de Kattenbrug en de Vreelandseweg (N201) zal gelijktijdig uitgevoerd worden.
Tijdens deze werkzaamheden blijft uw perceel bereikbaar en kunt u het werkmaterieel passeren.
De reconstructie van de rijbaan en het vervangen van het persriool zal aansluitend worden
uitgevoerd. De weg wordt hiervoor ter plaatse van het werkterrein afgesloten, waardoor uw perceel
beperkt bereikbaar is. Overlast proberen we voor u
zoveel mogelijk te beperken. Voordat wij starten met
het opbreken van de weg zullen wij u voorafgaand
aan de werkzaamheden informeren. Zijn er specifieke
zaken, zoals bijvoorbeeld een verbouwing of
leverantie van goederen, dan treden wij graag met u
in overleg. De reconstructie hebben wij gepland om
eind september af te ronden. De weg is dan voor u en
het doorgaande verkeer weer volledig beschikbaar.
Bereikbaarheid en omleiding
Tijdens de werkzaamheden sluiten wij de
Kortenhoefsedijk dus af voor het doorgaande verkeer.
Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld. In de
figuur hiernaast is deze schematisch aangegeven.
Voor u kan het zijn dat uw perceel alleen via
Kortenhoef of de Vreelandseweg bereikbaar is.

Werken op privé terrein en vervangen damwanden
Wanneer wij moeten werken op uw terrein om bijvoorbeeld de oude persleiding te verwijderen, dan
zullen wij u vooraf toestemming voor vragen en met u detailafspraken maken.
Voor het vervangen van de damwanden is het van belang dat er geen boten in de watergang liggen
zodat wij alle ruimte hebben om in de watergang te kunnen werken. Heeft u hierbij hulp nodig, dan
kunnen wij u indien nodig assisteren zodat we samen de kans op schade minimaliseren. Wij willen u
vragen of u bijgevoegde bijlage (checklist uitvoering) door wil nemen en indien van toepassing de
aandachtpunten aan ons doorgeven. Dit kan ook door een foto te mailen naar teunis@vanoostrum.nl of via Whatsapp te sturen naar 06 30092063.
Extra aandacht voor kwetsbare percelen
Langs de Kortenhoefsedijk staan een aantal woningen en/of /bouwwerken die kwetsbaar zijn. Om
de kans op schade te minimaliseren, werken we samen met Hanselman Groep. Deze partij is
gespecialiseerd in het monitoren van belendingen rond bouwprojecten. Zij zullen met een aantal
bewoners (of gebruikers) contact opnemen en bij deze bewoners (of gebruikers) apparatuur
plaatsen om nauwkeurig te monitoren en mogelijke schade als gevolg van de werkzaamheden te
voorkomen.
Over Van Oostrum Westbroek B.V.
Van Oostrum is een echt familiebedrijf met al ruim 50 jaar ervaring in onder meer grondwerken,
waterbouw, wegenbouw en bodemsanering. We voeren vaker vergelijkbare werkzaamheden uit
voor uw gemeente en waterschappen. We realiseren ons dat dit project een grote impact heeft op
uw woonomgeving. Wij doen er alles aan om dit te minimaliseren en werken vanuit de visie: Samen
op de Kortenhoefsedijk.
Contact en meer informatie?
De uitvoerder van het werk is Pieter Wijnen, deze kunt u dagelijks op het werk aantreffen. Pieter
organiseert de uitvoeringstechnische zaken van het project. Pieter is bereikbaar op telefoonnummer
06 30092063. Inhoudelijk vragen over het project, planning, fasering kunt u per mail stellen aan
Teunis Meerkerk e-mail: teunis@van-oostrum.nl. Ook kunt u hier aanbevelingen, verbeterpunten of
klachten melden.
Wilt u ons persoonlijk spreken kan dit uiteraard ook. Vanaf week 4 is één van ons aanwezig in de
keet op het terrein van de ‘Oude School’ op dinsdagmorgen van 8:00 t/m 9:30 uur en
donderdagmiddag van 16:00 t/m 17:30 uur. In verband met corona graag van te voren aanmelden.
Het werk zal tijdens de uitvoering door de Gemeente en Megaborn Traffic Development b.v.
begeleid worden. Het dagelijks toezicht zal door de heer Mike van Heukelum van Megaborn worden
uitgevoerd. Voor vragen over het ontwerp en/of de vormgeving kan er met hem contact opgenomen
worden (mike.van.heukelum@megaborn.com). U kunt dit ook doen via het KCC van de Gemeente
Wijdemeren (14 035).
De planning, informatiebrieven en uitvoeringszaken die voor u interessant zijn willen wij delen via de
‘omgevingsapp’. Wanneer en hoe deze app te downloaden is hoort u zo spoedig mogelijk. De
project-pagina van de Gemeente Wijdemeren is ook voorzien van praktische informatie. Daar zal
deze brief ook in te zien zijn (www.wijdemeren.nl/Kortenhoefsedijk).
Met vriendelijke groet,
Projectteam Van Oostrum Westbroek bv

Teunis Meerkerk & Pieter Wijnen

Checklist uitvoering voor percelen die grenzen aan het werkterrein:
Adres:

Naam en telefoonnummer:

Mijn perceel heeft de volgende aandachtspunten:

Bevat kwetsbare objecten die tijdens de uitvoering
kunnen beschadigen.
Er dienen materialen verplaatst te worden
voorafgaan aan de werkzaamheden.
Er dient overhangend groen verwijderd te worden.
Er zijn kabels of leidingen aanwezig op mijn perceel
die tijdens de werkzaamheden kunnen
beschadigen.
De volgende aandachtspunten wil ik met u delen:

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Indien één van de punten van toepassing is op uw perceel wilt u deze dan bij voorkeur per mail
doorgeven aan: teunis@van-oostrum.nl of stuur een foto naar 06 3002063. Indien nodig maken wij
bij u een afspraak (uiteraard op afstand en buiten) om de aandachtspunten door te nemen.

