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samenwerken
sa
aan een veilige

Beste bewoners van de Meije,
Zoals toegezegd hierbij de nieuwsbrief om u op de
hoogte te brengen van de actuele stand van zaken
rondom de verbetering van de Meijekade.
De zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerp
projectplan en de mede daaruit voortvloeiende
gesprekken, hebben ons verrast maar ook met onze
neus op de feiten gedrukt. Het is in uw en ons belang
de zienswijzen, wensen en procedures, zorgvuldig en
zo snel als mogelijk te behandelen. Dat kost helaas
soms meer tijd dan wij zelf ook zouden wensen.

Inzien stukken

Alle documenten kunt u vanaf 6 januari t/m dinsdag
16 februari inzien op de website www.veiligemeije.nl.
Om u als bewoners tegemoet te komen hebben we
gezocht naar een locatie in de directe omgeving waar
de documenten ingezien kunnen worden. We zijn blij te
kunnen melden dat Natuurmonumenten bereid is om
een aantal dagen een ruimte beschikbaar te stellen om
de stukken fysiek in te kunnen zien. U vindt de Werk
schuur van Natuurmonumenten aan de Hollandse Kade
in Woerdense Verlaat. Over de dagen en tijden waarop
inzien mogelijk is, krijgt u begin januari meer informatie.

Wij doen er alles aan om dit project voor iedereen /
alle partijen, goed en naar tevredenheid te laten
verlopen. Met zoveel partijen is dat nog een hele
opgave maar wij hebben er vertrouwen in. Hopelijk
deelt u dit vertrouwen met ons.
Het Meijekade team.

Vaststelling
projectplan

Eerder in 2020 heeft het ontwerp projectplan met het
inrichtingsplan ter inzage gelegen. Op dit plan zijn
verschillende zienswijzen binnengekomen. De ziens
wijzen zijn met de concept-beantwoording gebundeld
in een inspraakrapport. Het definitieve projectplan is
samen met het inspraakrapport door het dagelijks
bestuur van het waterschap op 15 december 2020
vastgesteld. Alle indieners ontvangen persoonlijk een
exemplaar van het inspraakrapport.
De wettelijke termijn om een eventueel beroep in te
kunnen dienen is zes weken. Om deze termijn niet
precies tijdens de Kerst en jaarwisseling te laten vallen,
hebben we er in goed overleg voor gekozen om de
stukken na de jaarwisseling te publiceren en ter inzage
te leggen.

Afstemming
werkzaamheden met
Vitens en Stedin

Zoals bekend willen Steden en Vitens ook
werkzaamheden uitvoeren langs de Meije. Wij doen er
alles aan om de verschillende werkzaamheden zoveel
mogelijk op elkaar af te stemmen om zodoende de
uitvoeringstijd zo kort mogelijk te laten duren. Het blijkt
wel een hele puzzel om dit goed geregeld te krijgen.
Feitelijk staan de werkzaamheden los van elkaar maar
wanneer de werkzaamheden na elkaar worden
uitgevoerd, is de periode van overlast voor u als
bewoners veel langer.

Duurzame verlichting

Bij het inrichten en veiliger maken van de Meije hoort
ook nieuwe, duurzame verlichting. De bestaande licht
masten worden in zijn geheel vervangen, omdat zij door
hun levensduur heen zijn. De keuze voor de nieuwe
lichtmasten is gevallen op de Axia 2 LED armatuur van
firma Schreder, welke een ruimere instelbaarheid heeft.
Het aantal lichtmasten langs de Meije wordt niet verder
uitgebreid.

Planning

Het project gaat verder met de volgende mijlpalen:

Winter 2020

Vaststelling projectplan
en inspraakrapport.

Voorjaar 2021

Aannemer bekend.

Voorjaar en Zomer 2021
Uitwerken ontwerp
door aannemer.

Najaar 2021

Start uitvoering.

Winter 2022

Afronding werkzaamheden.
Langs de Meije komen dezelfde lichtmasten als langs Kamerik Mijzijde
zijn geplaatst.

Aanleg glasvezel

Wij zijn ons er van bewust hoe belangrijk goede data
verbindingen zijn. Juist in de huidige tijd waarin velen
van ons thuiswerken. Daarom hebben we gesproken
met de firma Glasdraad en een extern bureau om te
bekijken wat de mogelijkheden zijn om de glasvezel
vooruitlopend op de overige werkzaamheden aan te
kunnen leggen.

Op zoek naar een
aannemer

De aanbesteding voor een aannemer loopt. De aan
nemers worden beoordeeld op verschillende punten,
waaronder de bereikbaarheid van de omgeving en het
zoveel mogelijk beperken van de overlast voor de
omgeving. Na beoordeling volgt in januari 2021 de
voorlopige gunning aan de aannemer met de beste
aanbieding. De aannemer gaat direct aan de slag en
werkt het ontwerp in detail uit in een uitvoerings
ontwerp, een werkplanning en een verkeers
omleidingsplan. Over deze belangrijke
onderwerpen zullen we u vroegtijdig
informeren.

Namens de bestuurders van het waterschap, de
gemeente Woerden en het Meijekade team, wensen
wij u allen fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling.
We hopen elkaar weer te zien in het nieuwe jaar.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van ‘Samenwerken aan
een veilige Meije’. Dit project is een gezamenlijk project
van gemeente Woerden en Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden.
Kijk voor meer informatie op
www.veiligemeije.nl.

