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Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de aankomende herinrichting in uw wijk.
Onlangs is het Definitieve Ontwerp van de nieuwe inrichting Willem Kloosstraat en
omgeving vastgesteld en zijn er vooruitlopend op de herinrichting bomen gekapt. De
opdracht voor de werkzaamheden is gegund aan Verheij Infra B.V. uit Sliedrecht.
Start werkzaamheden
De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden en starten naar verwachting
op 1 juli 2019. Op dit moment stelt Verheij Infra de planning en fasering op.
Voordat gestart wordt zal per fase door Verheij Infra een brief verzonden worden aan
de direct aanwonenden.
Op de gemeentelijke website zal de planning en fasering van het hele werk
gepubliceerd en bijgehouden worden.
Bereikbaarheid
Met omleidingsborden wordt het verkeer om het werk vak heengeleid. De voortgang
van het werk wordt regelmatig doorgegeven aan de hulpdiensten. Tijdens de
werkzaamheden zullen wij u verzoeken met het parkeren van uw auto(’s) rekening te
houden met de stand van het werk, om stagnatie in de uitvoering te voorkomen.
In de periode van uitvoering is overlast niet te vermijden, wij vragen uw begrip
hiervoor.
Werkgrenzen
De werkzaamheden van de gemeente beperken zich tot het openbaar gebied. Voor-,
achtertuinen en brandgangen worden door de gemeente niet opgehoogd. De
huisaansluitingen op het riool worden door de gemeente vervangen tot circa 50 cm
op particulier terrein. Het overige stuk op uw grondgebied is de verantwoordelijkheid
van de huiseigenaar. Het is raadzaam om na het ophogen van de huisaansluiting op
het openbaar gebied het stuk huisaansluiting op uw grondgebied ook op te hogen,
indien uw huisaansluiting op uw grondgebied gezakt is. Hiermee voorkomt u
mogelijke verstoppingen in de toekomst.
De gemeente voert de werkzaamheden op openbaar gebied uit tot aan de erfgrens. Waar
nodig en wenselijk heelt de gemeente over ongeveer 1 meter op particulier terrein het

hoogteverschil aan. U wordt verzocht over de erfgrens gegroeide bomen en/of struiken of
andere zaken tijdig te verwijderen om stagnatie van de werkzaamheden te voorkomen.
Mocht tijdens de uitvoering blijken dat één van de bovengenoemde zaken toch nog op
openbaar terrein staan, dan is de gemeente genoodzaakt deze op kosten van de eigenaar
te verwijderen en af te voeren, dan wel te verplaatsen naar particulier terrein.
Ophalen huisvuil
Het is voor de huisvuilophaaldienst niet mogelijk het huisvuil op te halen binnen de
fase waar werkzaamheden plaatsvinden. U wordt verzocht om het huisvuil op een
door de aannemer aangewezen aanbiedplaats aan te bieden.
Bouwterrein en depot
Op de hoek van de Douwes Dekkerlaan en Rembrandtlaan wordt ten behoeve van
het project een depot ingericht voor materialen en grond. Op het grasveld bij de W.
Kloosstraat wordt de keet van de aannemer geplaatst en een werkdepot ingericht.
Meer informatie
Uitgebreide informatie over het project "Groot onderhoud Willem Kloosstraat eo" vindt
u op de website van de gemeente www.papendrecht.nl. Door in het zoekveld de term
"Kloosstraat" in te vullen of via onderstaande link komt u bij het project uit.
www.papendrecht.nl/willemkloosstraat
Contactgegevens
Aannemingsbedrijf Verheij Infra B.V. uit Sliedrecht voert het werk uit. De uitvoerder
van de aannemer is de heer R. Arbeider, bereikbaar via telefoonnummer 06-57074728.
De opzichter namens de gemeente is de heer W. van Genderen, hij is bereikbaar via
telefoonnummer 078-7706265.
Is de opzichter afwezig of zijn er bijzondere zaken, dan kunt u de directievoerder van
de gemeente, de heer R. Borghuis bellen, hij is bereikbaar via telefoonnummer 0787706254.
Vertrouwend u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
Namens dezen,
Behandelend ambtenaar
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