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Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project Groot Onderhoud
Willem Kloosstraat en omgeving.
Definitief Ontwerp
In maart van 2018 heeft het Voorlopige Ontwerp van de nieuwe inrichting Willem
Kloosstraat en omgeving ter inzage gelegen. Vervolgens zijn de opmerkingen
beantwoord en waar mogelijk verwerkt in het Definitief Ontwerp.
Het Definitief Ontwerp is aangeboden aan het college van burgemeester en
wethouders. Zij hebben alle zienswijzen en reacties in overweging genomen en het
definitief ontwerp op 5 maart 2019 vastgesteld.
Ter visie legging definitief ontwerp
Als afronding van de inspraakprocedure worden het definitief ontwerp en het verslag
van de ter inzage legging gedurende één week in de periode van 13 t/m 19 maart
2019 op de tafel op de entresol in het gemeentehuis ter inzage gelegd. Tevens zijn
alle stukken terug te vinden op de website van de gemeente:
https://www.papendrecht.nl/actueel/werkzaamheden/groot-onderhoud-willemkloosstraat-en-omgeving
Hiermee is de inspraakprocedure voor het groot onderhoud Pontonniersweg
afgerond. Op dit definitief ontwerp is geen inspraak meer mogelijk.
Start werkzaamheden
Het definitief ontwerp wordt de komende tijd verder technisch uitgewerkt zodat het
middels een aanbesteding op de markt kan worden gezet. Zodra de aannemer
bekend is, ontvangt u nadere informatie over de exacte planning en contactgegevens
van de aannemer en van de gemeente die u tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden kunt benaderen.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden in juni 2019 starten. De
werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid zoveel mogelijk
te garanderen. Vooruitlopend op de werkzaamheden zullen er voorbereidende

werkzaamheden plaatsvinden, zoals het kappen van bomen op basis van het
definitief ontwerp.

Vragen
Indien u vragen heeft over deze brief en/of de werkzaamheden dan kunt u deze
toesturen per e-mail aan s.langstraat@papendrecht.nl of op onderstaande
postadres:
Gemeente Papendrecht,
afdeling Beheer en Uitvoering,
t.a.v. S. Langstraat,
Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
Op afspraak, via tel. 14 078, kunt u een mondelinge toelichting vragen bij de
afdeling Beheer en Uitvoering.
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.
https://www.papendrecht.nl/actueel/werkzaamheden/groot-onderhoud-willemkloosstraat-en-omgeving
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