Houten, november 2021
Betreft:

start werkzaamheden herinrichting Meijekade

Beste bewoners van de Meije,
In de afgelopen periode heeft u verschillende brieven gehad over de voortgang van de
herinrichting van de Meijekade en de werkzaamheden aan de elektriciteits- en waterleiding. Nu
zijn we zo ver dat er daadwerkelijk met werkzaamheden in de Meije gestart gaat worden. Vanuit
het waterschap, als opdrachtgever (mede namens de gemeente Woerden) informeren we u hier
graag op hoofdlijnen over. De detailinformatie krijgt u vervolgens van de verschillende partijen die
daadwerkelijk in uw omgeving aan het werk gaan.
Algemene uitgangspunten verkeersmaatregelen
Als gevolg van de werkzaamheden is vanaf 22 november doorgaand verkeer op de Meije tussen de
Middenweg en de Oude Meije vanaf 22 november 2021 niet meer mogelijk. Gedurende de
werkzaamheden blijft uw adres zowel voor u als bewoner als voor nood- en hulpdiensten te allen
tijde bereikbaar.
Het afgesloten werkvak zal steeds verschuiven. Dit betekent dat de aanrijroute voor u als bewoner
om bij uw woning te kunnen komen in de voortgang van het werk verandert. Uitgangspunt is dat
uw woning of uw bedrijf altijd bereikbaar blijft. In bijzondere situaties treedt de aannemer
hierover altijd in overleg met u. De verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden tijdig en
duidelijk met u gecommuniceerd . Daarvoor worden onder meer op locatie tekstkarren ingezet en
zijn de omleidingsroutes met borden aangegeven.
Kabels en leidingen verleggen
Vanaf 22 november aanstaande werken Stedin en Vitens aan het aanpassen en verleggen van de
elektriciteits- en waterleiding. Daarvoor moeten onder meer vanaf De Meije nieuwe leidingen
geboord worden. We verwachten dat de werkzaamheden op dit gedeelte medio april 2022
afgerond zijn. Daarna verplaatsen de werkzaamheden van Stedin en Vitens zich naar het gedeelte
van De Meije tussen de Middenweg en de Hazekade. Dit duurt naar verwachting tot medio
september 2022. Op bijgevoegd kaartje ziet u de globale planning van deze werkzaamheden en de
locatie(s) waar gewerkt wordt.
Vitens en Stedin zullen u de komende periode door middel van brieven nader informeren over de
exacte aard, locatie en consequenties van hun werkzaamheden. Bij een onderbreking van een van
de nutsvoorzieningen wordt u altijd vooraf geïnformeerd. De uitvoering wordt gedaan door
aannemersbedrijf Van Vulpen. De omgevingsmanager voor de nutsbedrijven Nico de Wit is hier
beschikbaar voor eventuele vragen (06 18070001; n.dewit@vanvulpen.eu).
Verwijderen bomen en kadeverbetering
In het voorjaar van 2022 is het de bedoeling om voor half maart bomen te kappen en opschot en
struikgewas te verwijderen, zodat het werk aan de kade voor onder meer het aanbrengen van de

damwand en de tuimelkade goed doorgang kan vinden. Dit werk wordt uitgevoerd door de
aannemerscombinatie Peek-Mourik. Voordat we dit gaan doen, organiseren wij nog een
bewonersavond, waar we u hier nader over informeren. U ontvangt tijdig een uitnodiging voor
deze avond.
Daarna kan er, als Stedin en Vitens op het eerste deel tussen de Oude Meije en de Middenweg
klaar zijn, gestart worden met de kadeverbetering en het aanbrengen van de damwand. Dat zal
zoals het er nu uitziet niet eerder zijn dan april 2022. Ook dan is de Meije weer deels afgesloten
voor doorgaand verkeer. De omgevingsmanager van de aannemerscombinatie Peek-Mourik is zoals
bekend Bo Stempher (06 51530584; bo@trafficandmore.nl).
Ten slotte
De verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden tijdig en duidelijk met u gecommuniceerd .
Daarvoor worden onder meer op locatie tekstkarren ingezet en zijn de omleidingsroutes met
borden aangegeven.
De actuele verkeersmaatregelen zijn ook te vinden in de bouwapp (herinrichting Meijekade). Op de
projectpagina op de site van HDSR (Samen werken aan een veilige Meije - HDSR ) vindt u de
globale planning van het geheel en alle andere informatie over het project.
We communiceren de verkeersmaatregelen ook tijdig met alle hulpdiensten zodat zij in geval van
nood weten hoe ze moeten aanrijden. U blijft te allen tijde bereikbaar voor hulp- en nooddiensten.
Dat geldt ook voor andere diensten zoals het ophalen van huisvuil.
Als u na het lezen van deze brief of in het vervolg nog algemene vragen over dit project heeft, dan
kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam Herinrichting Meijekade

Gerrit Kuper
Omgevingsmanager
E-mail: gerrit.kuper@hdsr.nl
Telefoonnummer: 06 55155012

