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Betreft:  Informatie project Herinrichting Meijekade 
 
 
 
Beste heer/mevrouw, 
 
Met deze informatiebrief willen wij u graag bijpraten over de vorderingen van het project.  
 
Inrichtingsplan en projectplan gereed 
Het inrichtingsplan voor de kadeverbetering en het groot onderhoud aan de weg is klaar. Het 
eerdere concept van dit inrichtingsplan, dat wij in oktober 2019 hebben gepresenteerd op de 
informatiebijeenkomst, is nu op alle punten uitgewerkt in tekeningen en teksttoelichting.  
Bij het inrichtingsplan is een concept-projectplan geschreven. Op basis van de Waterwet is een 
waterschap namelijk verplicht om een kadeverbeteringsplan vast te leggen in een projectplan. Op 
onze uitnodiging heeft de Klankbordgroep de laatste concepten kritisch meegelezen. 
 
In de komende weken zullen de Stuurgroep en de besturen van de gemeente Woerden en 
waterschap HDSR akkoord geven op het concept-projectplan (inclusief inrichtingsplan en 
onderzoeksrapporten). Eind juni wordt het projectplan officieel gepubliceerd en voor iedereen zes 
weken ter inzage gelegd. In normale omstandigheden zouden wij voor de publicatie een volgende 
informatiebijeenkomst organiseren, maar dat kan in deze Corona-tijd helaas niet. Alle documenten 
kunt u na publicatie inkijken op onder andere de website www.veiligemeije.nl. 
 
Selectie goede aannemer 
Nu de plannen klaar zijn, kunnen we op zoek naar een goede aannemer die het werk gaat 
uitvoeren. In het tweede kwartaal van dit jaar stellen we een aannemerscontract op. Onderdeel 
van het contract zijn de gemaakte plannen en tekeningen, maar ook de eisen die wij stellen aan 
het werk. Een selecte groep aannemers zal na de zomer een aanbieding doen met een plan van 
aanpak voor de uitvoering en een prijs. Na beoordeling zal het werk in oktober/november gegund 
worden aan de aannemer met de beste aanbieding. De aannemer werkt het ontwerp vervolgens in 
detail uit in een uitvoeringsontwerp, een werkplanning en een verkeersomleidingsplan. Over deze 
belangrijke onderwerpen wordt u zeker vroegtijdig geïnformeerd. 
 
Nieuwe waterleiding en middenspanningskabel 
Met Vitens en Stedin bespreken we de verleggingsplannen voor een nieuwe waterleiding en 
nieuwe middenspanningskabel (elektra-voedingskabel tussen de transformatorhuisjes), langs de 
Meijkade. Met de vernieuwing wordt het risico op storingen verminderd en de leverzekerheid 
vergroot. Voor de aanleg van de nieuwe leiding en kabel wordt door hen de medewerking 
gevraagd van grondeigenaren. De benodigde vergunningen worden voor de zomer aangevraagd.  
 

http://www.veiligemeije.nl/


 
 
 
 

 

Stedin verwacht in september te starten met de verlegging van de kabel, als eerste langs het deel 
van de Meije tussen de huisnummers 219 – 201.  
 
Vitens is van plan om in oktober te starten met de aanleg van de nieuwe waterleiding, eerst langs 
de Middenweg. Vlak na de zomer wordt u in detail geïnformeerd over de werkuitvoering en het 
bijbehorende verkeersomleidingsplan.  
 
Vitens en Stedin zullen op een volgende informatiebijeenkomst hun verleggingsplannen 
presenteren. 
 
Nieuwe wegberm en tijdelijke werkruimte 
Onderdeel van het project is ook de aanleg van nieuwe stevige obstakelvrije wegbermen van 50 cm 
breed, aan beide kanten van de weg Meije. Deze wegbermen zijn in geval van nood een welkome 
uitwijkingsruimte voor met name voetgangers en fietsers en vergroten zo de verkeersveiligheid.  
Voor het maken van de wegbermen zal deze strook grond definitief moeten worden ontruimd of 
opgeschoond. Van elk perceel tussen Meije 139 - 221 (even + oneven) is door ons een 
inventarisatie gemaakt van beplanting en objecten die verwijderd moeten worden uit deze 
grondstrook. Normaal gesproken hadden wij deze inventarisatie het liefst samen met u gedaan 
tijdens een keukentafelgesprek, maar dat was jammer genoeg niet mogelijk in de afgelopen 
maanden vanwege de Corona-maatregelen.  
De eigenaren van percelen waar ontruiming van de grondstrook aan de orde is, ontvangen van ons 
hierover in de maand mei een persoonlijke brief. In de brief staat ook informatie over de extra 
tijdelijke werkruimte die de aannemer straks nodig heeft naast de nieuwe wegberm of damwand. 
Na ontvangst van de brief is persoonlijk overleg met ons altijd mogelijk, in lijn met de Corona-
maatregelen zal dat voorlopig alleen (beeld)telefonisch kunnen. 
 
Tot slot 
De komende maanden staat er weer veel te gebeuren. De definitieve plannen worden vastgesteld 
en de vergunningprocedures gaan starten. Ook gaan we met u delen wat de aanleg van de nieuwe 
wegbermen voor elk perceel betekent.  
 
Mocht u over deze brief vragen hebben of een gesprek met ons willen, dan kunt u contact met mij 
opnemen via hans.verkerk@hdsr.nl of 06-81337717. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
H. Verkerk (omgevingsmanager) 
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