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Van: 

Eugène Leijenaar  

Aan: 

'info@wrlent.nl'  

Dag Birgitte, 

Afgelopen vrijdag en maandag hebben we elkaar gesproken over de ontstane situatie bij de 

drijvende woningen met name betrekking op het bouwverkeer. 

Zoals door Fleur (op de mail) en door mij mondeling is gemeld was er geen 

bouwverkeersplan voor de werkzaamheden aan de landhoofden. Tevens is er vanuit de 

aannemer en het projectteam  hierover niet gecommuniceerd over wat er ging gebeuren en 

waarom. Een en ander is niet conform afspraak gebeurt.  

Afgelopen zomer hebben we bij elkaar gezeten om onder andere  het bouwverkeer in goede 

banen te leiden. Ik begreep dat dit goed is verlopen al was de aanloop wat moeilijker. Met de 

aanleg van de landhoofden is het niet goed verlopen en ging het mis. De les die wie hier 

trekken is dat we er nog strakker op moeten zitten. 

Zoals gezegd heb ik intern met een aantal collega’s gesprokken en met beide aannemers 

gesproken. 

Met de aannemer is afgesproken dat er geen bouwverkeer meer door de wijk gaat en 

vervolgens via het fietspad naar de landhoofden rijdt. Het kan zijn dat Liander dit wel gaat 

doen omdat zij nog wat werkzaamheden moeten doen. 

Voor de werkzaamheden aan de landhoofden wordt een nieuw bouwverkeersplan opgesteld. 

Ze hebben aangegeven dat er geen bouwverkeer meer door de wijk gaat om de landhoofden te 

bevooraden. Indien het toch moet zal dit via de bouwweg gaan. 

Voor de bouw van de nieuwe woningen en de anders landhoofden zal ook een nieuw 

bouwverkeersplan worden opgesteld. Voor het afronden van de landhoofden zal een nieuw 

bouwverkeersplan worden opgesteld. 

In het genomen verkeersbesluit staat dat deze geldt tot 31 maart of langer als nodig is. De 

werkzaamheden zijn voor de fase niet afgerond en duren minimaal nog 4 maanden. Dit 

afhankelijk hoe de werkzaamheden verlopen.  

De gemeente is twee nieuwe verkeersbesluiten aan het voorbereiden. Deze worden deze week 

besproken in de verkeerscommissie.   

  

  



Voor eventuele vragen kun je me bellen 

Met vriendelijke groet,  

Eugene Leijenaar 

Sen. Projectleider 
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