
Bewonersavond Polsbroek

Vragen (en antwoorden)

Geldt de weekendafsluiting het hele weekend of alleen de zaterdagen?
De verwachting is dat de afsluitingen het hele weekend zullen duren. Zodra de werkzaamheden klaar 
zijn zal de weg opengesteld worden.

Waar was de weekendafsluiting ook alweer voor?
De weekendafsluiting zijn voor het omleggen van de verkeerssituaties naar de tijdelijke 
verkeerssituaties.

Wij wonen op dorp 1c. Deze woning is van 1927 en is  niet geheid! De 2 nieuwe woningen 1 en 1A 
zijn vrij nieuw deze wel. Wij voelen het verkeer nu al over de bestaande duiker! Hoop dat zeker in de 
nieuw vorm niet het geval is?
De verwachting is dat geluidshinder/trillingen niet zal toenemen door de plaatsing van de 
verkeersbrug.
Geluidshinder/trillingen bij bruggen is meestal aan de orde bij stalen brugdekken. Voor de 
verkeersbrug gaan wij uit van een geheel betonnen brug met daar overheen een naadloze 
asfaltverharding. Dit verkleint de kans op geluidshinder/trillingen.

Ik hoop dat de ophoging van de kade niet te hoog wordt, in verband met het uitzicht!
De ophoging van de Grote Kerkvlietkade zal niet veel zijn. De huidige hoogte van de kade is ca. -0,6m 
NAP wordt opgehoogd met ca. 30cm tot een niveau van -0,3m NAP.

Van welke kant de aan en afvoer van materialen? En hoe hard gaat er gereden worden en met 
hoeveel gewicht
De aan- en afvoer van materialen (en materieel) zal vanaf de oostkant gebeuren en zal dus door 
Polsbroek komen. De hoeveelheid transporten zullen meevallen. Wij zullen leveranciers en chauffeurs 
instrueren om rustig te rijden en zich aan de snelheidsbeperkingen te houden. Ter plaatse van de brug 
Slangeweg zal tijdens de werkzaamheden sowieso een snelheidsbeperking gelden.

Wordt er nog verkeer omgeleid (de niet-polsbroekers zijnde)?
Tijdens de werkzaamheden worden er geen omleidingen ingesteld, behalve als de weg is afgesloten.

Blijft de zuidzijde benaderbaar voor wandelaars die de natuur in willen naar de kaai toe?
Ja, deze blijft benaderbaar.

Jullie meten de trillingen op Dorp 1 , is dit niet vertekenend met ons huis zonder palen ?
Dit gaan wij nog opnemen met onze trillingsexperts, dit hebben ze als het goed is beschouwd. Wij 
gaan hier nog een check opdoen en komen hier op terug. Lijkt ons goed om hierover met elkaar om 
tafel te gaan.

Wij wonen op Dorp 6a, meest zuidelijke woonhuis (nabij Kerkvliet). We missen in de presentatie 
de brug achter ons huis naar de kade. Daar komt nu ook een stuw. Die brug zou toch blijven of 
terug komen 
Deze brug blijft inderdaad beschikbaar.


