
Bewonersavond Enkele Wiericke

Vragen (en antwoorden)

Worden de twee fases parallel of na elkaar uitgevoerd?
Na elkaar, zodra fase 1 gereed is gaat fase 2 van start

Wat is de geplande doorlooptijd van fase 1?
De geplande doorlooptijd is circa 3 maanden.

Zijn de maximale breedte en hoogte van de verkeersbrug bekend voor doorvaart?
De maximale breedte en hoogte van de verkeersbrug voor doorvaart Is bekend en worden in de 
nieuwe situatie in ieder geval niet kleiner dan de huidige doorvaarthoogte en breedte. 
De doorvaart van de nieuwe brug is 2500mm breed en 1700mm breed.

Wordt er gekeken naar mogelijkheden om de brug veiliger te maken? Je kunt nu niet goed zien 
wie er aan komt rijden. De brug is een versmalling in de bocht.
Hier heeft het waterschap tijdens de planvorming ook met de gemeente over gesproken. Vanuit de 
gemeente is de verwachting dat doordat de brug breder wordt en er meer doorzicht is met het nieuwe 
leuningwerk het zicht zal verbeteren. 
De wens voor verkeersvertragende maatregelen zal de gemeente onderzoeken. In dit project kan dat 
niet meer worden meegenomen, maar mogelijk wel in de asfalteringswerkzaamheden die de 
gemeente van plan is na afronding van dit project.

Vrachtverkeer kan niet via Nieuwerbrug over de Korte Waarder naar de A12. Maximale breedte 
is namelijk 2,20m. Dat is te smal voor vrachtwagen. Hoe dit op te lossen?
Het vrachtverkeer wordt, net zoals het overige verkeer, over de tolbrug in Nieuwerbrug omgeleid.

Graag de omleidingen ed voor 15 december naar postvoordenieuwsbrug@live.nl versturen om 
de inwoners van Nieuwerbrug tijdig te informeren
Gaan we voor zorgen.

Staat het telefoonnummer in de app bij het project?
Ja, het telefoonnummer kunt u in de Bouwapp bij het project onder het kopje contact vinden. Tevens 
kunt u hier ook een vraag of melding via de Bouwapp verzenden. Daarnaast staat op de website van 
HDSR ook het telefoonnummer van Dura Vermeer en van Miriam Duijkers (omgevingsmanager 
HDSR)

Omleiding fietsers over de Weijpoort tijdens werkzaamheden aan de fietsbrug: kunnen deze 
veilig passeren ter plaatse van de brug?
Wij gaan onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om de omleiding veilig te maken voor fietsers 
(en de overige weggebruikers). Dit heeft in ieder geval onze aandacht. 

De grote wilg die op de hoek van de rietput staat is die nog een probleem voor de bouw?
Zoals het er nu naar uitziet is de grote wilg geen probleem voor de bouw. Deze staat daar goed en zal 
daar ook blijven staan.

Gaat er een communicatie komen naar de koeriersdiensten voor de omleiding
Met dit soort partijen nemen wij niet specifiek contact op om dit soort omleidingen te communiceren. 
Weggebruikers worden door middel van borden ingelicht over de afsluiting en welke omleiding te 
volgen. We gaan kijken of we de afsluiting ook in google maps kunnen laten opnemen.
Nood- en hulpdiensten zijn uiteraard wel ingelicht over de afsluiting.



Opmerking over Buslijn 724
Arriva lijn 724 naar/van Driebruggen zal worden omgeleid via de Parallelweg. Haltes Wierickerschans, 
Molenbrug en Landlust zullen tijdelijk vervallen.

Gestelde vragen over onderwerpen buiten de werkzaamheden van Dura Vermeer om

Wanneer wordt het Verkeersbesluit vaarweg Enkele Wiericke vast gesteld en komt dit ook ter 
inzage te liggen?
De planning is dat het concept verkeersbesluit voor de kerst wordt vast gesteld. Daarmee start ook de 
inzageperiode, 

Aanpassen te lage brug in fietspad nabij de nieuwe wijk langs de Weijpoort
Dit bruggetje wordt in week 51 en week 52 van dit jaar aangepast.


