
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

Onderwerp:           Informatie project Herinrichting Meijekade 

Groot-Ammers, 

22 december 2021 

 

  
 

Geachte heer, mevrouw, 
 

 

 
 

Aannemerscombinatie  
Peek Bouw & Infra B.V. - Mourik Infra B.V. 
 
 

 

 

  

Vorige maand ontving u van het waterschap een brief over het project ‘Herinrichting 

Meijekade’. De komende periode zal Van Vulpen nog druk bezig zijn met het verleggen van 

kabels en leidingen op De Meije. Vanaf mei/juni 2022 zullen wij, aannemerscombinatie Peek 

Bouw & Infra B.V. en Mourik Infra B.V., aansluitend starten met het versterken van de 

Meijekade.  

 

In deze brief informeren wij u over de voorbereidende werkzaamheden, de planning en de 

informatieavond die we op 10 februari 2022 gaan organiseren. Daarnaast plannen wij graag 

een keukentafelgesprek met u in, om de bewonerscontracten en werkzaamheden op uw 

privéterrein te bespreken.  

 

Verwijderen bomen  

Om het project mogelijk te maken, moeten er helaas een aantal bomen en struiken 

verwijderd worden. Dit is nodig voor het aanbrengen van de damwand, de veiligheid van de 

waterkering en de verkeersveiligheid. De kapvergunning is hiervoor verleend.  

Het verwijderen van de bomen start op maandag 28 februari en duurt t/m vrijdag 11 maart.  

We starten ter hoogte van de Oude Meije en werken richting de Middenweg.  

Wij nemen persoonlijk contact op met de bewoners bij wie een boom op privéterrein 

verwijderd zal worden.   

 

Bereikbaarheid tijdens de bomenkap: 

• Doorgaand auto- en fietsverkeer wordt omgeleid met borden. 

• Inritten van woningen, bedrijven en horecagelegenheden aan De Meije blijven 
bereikbaar en uiteraard kan bestemmingsverkeer gebruik blijven maken van  
De Meije. Tijdens de bomenkap zal de verkeersregelaar bij de wegafzetting u 
informeren via welke kant van De Meije u uw woning/bestemming kunt bereiken.  

• Nood- en hulpdiensten hebben bij noodsituaties doorgang door het werkvak. 

• De bushaltes “Middenweg” en “RK Kerk” vallen buiten de wegafsluiting en blijven 
bereikbaar. 

 

Start werkzaamheden versterken Meijekade  

Als Van Vulpen de kabels en leidingen heeft verlegd, zal Peek-Mourik vanaf mei/juni 2022 

starten met het versterken van de Meijekade. Over deze werkzaamheden, planning en 

bereikbaarheid wordt u op een later moment geïnformeerd.  

 

Keukentafelgesprek  

Wij komen graag bij u - als direct aanwonende van De Meije - langs om samen het 

bewonerscontract en de werkzaamheden op uw privéterrein af te stemmen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mourik-kado.nl%2F&psig=AOvVaw0lGu_F-L26FIyP5NaLzn-j&ust=1617370888679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODU7JyW3e8CFQAAAAAdAAAAABAD
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Een digitaal keukentafelgesprek is uiteraard ook mogelijk. We willen de gesprekken 

organiseren in de periode van 17 januari t/m 24 februari 2022.  

U kunt een keukentafelafspraak inplannen via (bewoners met een bewonerscontract hebben 

de link ontvangen). Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met ondergetekende. 

 

Informatieavond 10 februari 2022 

Wij nodigen u graag uit voor een informatieavond op donderdag 10 februari van 20.00 tot 

21.30 uur in Gasterij De Milandhof (adres: Middenweg 2, 3474 KC Zegveld). Samen met 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, geven wij u een inkijk in het project, krijgt u 

meer informatie over de planning en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.  

 

Covid-19 

Houd er rekening mee dat wij verplicht zijn u bij binnenkomst te vragen naar uw 

coronatoegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs. Ook 1,5 meter afstand houden en het 

dragen van een mondkapje (vanaf 13 jaar) is verplicht.  

Om inzicht te krijgen in het aantal personen, horen wij graag of u aanwezig wilt zijn bij de 

informatieavond en met hoeveel personen u komt. U kunt dit mailen naar 

bo@trafficandmore.nl. 

Indien de informatieavond in De Milandhof niet door mag gaan door de - op dat moment 

geldende - coronaregels, zullen wij de avond digitaal organiseren. Als dat het geval is, dan 

zullen we u hierover informeren. 

 

Communicatie tijdens het project 

Tijdens het project houden wij u via diverse kanalen op de hoogte: 

• U wordt voorafgaand aan elke nieuwe fase, per brief op de hoogte gehouden van de 
voortgang, werkzaamheden, bereikbaarheid en eventuele wijzigingen in de planning. 

• Op veiligemeije.nl vindt u achtergrondinformatie over het project. 

• U kunt ook op de hoogte blijven van het project via de ‘BouwApp’. Deze kunt u gratis 
downloaden via de App Store of Google Play. U kunt het project vinden onder de 
naam ‘Herinrichting Meijekade’. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de werkzaamheden van Peek-Mourik? Neem 

dan contact op met Bo Stempher via bo@trafficandmore.nl, telefonisch via 06-51 53 05 84 of 

via de BouwApp onder ‘Contact’.  

 

Wij hopen dat wij u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd en danken u bij 

voorbaat voor uw begrip tijdens de werkzaamheden. 

 

Namens aannemerscombinatie Peek-Mourik wensen wij u fijne feestdagen en een 

goede jaarwisseling! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Aannemerscombinatie Peek-Mourik,  

 

 

 

 

 

 

 

mw. Bo Stempher  

Omgevingsmanager aannemerscombinatie Peek-Mourik 

 

 

mailto:bo@trafficandmore.nl
mailto:bo@trafficandmore.nl

