Houten, juli 2021

Betreft:

Informatie project Herinrichting Meijekade

Beste heer/mevrouw,
Vorige maand ontving u van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een informatiebrief
over het project Herinrichting Meijekade. In deze brief heeft de aannemerscombinatie PeekMourik aangegeven in juli een nieuwe informatiebrief rond te sturen over de voortgang van het
project. Vanuit de aannemer is er op dit moment weinig nieuws te melden, vandaar dat u deze
brief vanuit het projectteam ontvangt.
Update projectteam over samenwerking Vitens en Stedin
Zoals u weet, zijn we in overleg met Vitens en Stedin om onze werkzaamheden aan de kade en de
weg af te stemmen met de werkzaamheden aan de waterleiding en de middenspanningkabel.
Afstemmen van deze werkzaamheden zorgt immers voor minder overlast voor u als bewoners.
De problematiek rondom de aangescherpte stikstof wetgeving, zorgde voor vertraging in de
werkzaamheden van Vitens en Stedin.
Sinds 1 juli is de regelgeving rondom de stikstof weer verruimd. Hierdoor kunnen Vitens en Stedin
alsnog starten met hun werkzaamheden.
Samen met onze aannemer en de aannemer van Vitens en Stedin zijn we momenteel hard aan het
werk om het oorspronkelijke plan alsnog uit te kunnen voeren. Ons doel is te komen tot één zo
kort mogelijke periode van op elkaar afgestemde werkzaamheden.
Van de aannemer
De bovenstaande ontwikkeling is heel goed nieuws. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we het
werk binnen de afgesproken tijd realiseren, maar het kost nu wel wat extra voorbereidingstijd om
tijdens de uitvoering alles goed op elkaar af te stemmen. In het najaar gaan wij u verder
informeren over de voortgang en zal aannemerscombinatie Peek-Mourik persoonlijk contact
opnemen met u als aanwonenden van de Meije. In dit gesprek delen we informatie, beantwoorden
wij eventuele vragen en bespreken we de werkzaamheden op de privéterreinen en de
bewonerscontracten.
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met
omgevingsmanager Bo Stempher van aannemerscombinatie Peek-Mourik 06-51530584,
bo@trafficandmore.nl
Een fijne vakantie en een mooie zomer gewenst.

Met vriendelijke groet,
Het projectteam Herinrichting Meijekade

