Informatiefolder 04 - Realisatie sluis bij Diffelen

Geachte bewoner en/of belanghebbende,
In deze vierde informatiefolder vertellen we u
over de werkzaamheden die de komende tijd op
de planning staan.

Planning
De afgelopen maanden is gebouwd aan de
betonconstructie van de sluis bij Mariënberg.
Daarnaast is vorige week het brugdek gestort, de komende vier weken moet het brugdek uitharden.
De komende periode worden de kabels en leidingen door de nieuwe brug gemaakt en wordt de
wegconstructie aangebracht. In mei ontvangt u van ons de volgende informatiefolder waarin we u
verder inhoudelijk informeren over de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Op zowel de locatie
Diffelen als Junne heeft de afgelopen weken diefstal plaatsgevonden. Als er naar uw idee verdachte
zaken op de bouwplaats plaatsvinden, waarderen wij het als u contact opneemt met de
omgevingsmanager.

Bereikbaarheid/Noodweg
In de voorgaande informatiefolders is
aangegeven dat de Rheezerweg ten tijde
van de werkzaamheden niet hoeft te
worden afgesloten. Dit om de overlast voor
bewoners en gebruikers tot een minimum
te beperken. Nu is echter gebleken dat het
uitvoeringstechnisch niet lukt om de
asfalteringswerkzaamheden op een goede
manier te doen zonder een korte afsluiting
van de weg. Daarom wordt de Rheezerweg op 25 en 26 april afgesloten voor al het verkeer. Op deze
dagen is omrijden noodzakelijk. Dit zal met bebording worden aangegeven. Na 26 april kan al het
verkeer weer via de noodweg, die tot op heden ook is gebruikt. Naar verwachting zal eind april de
nieuwe weg in gebruik worden genomen.

Kijkdag
Dinsdag 2 juni is het de Dag van de Bouw. Op deze dag organiseert het waterschap samen met de
aannemers een kijkdag op de bouwplaats bij Diffelen. Deze dag biedt u een unieke kans om de sluis
van dichtbij te bekijken. Noteer deze dag alvast in uw agenda! Nadere informatie volgt in de
informatiefolder van mei.
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Informatie en communicatie
Tijdens de werkzaamheden is de omgevingsmanager, Dinant Hommes, uw aanspreekpunt voor
vragen en of klachten. Hij is bereikbaar op 06-30389089 en per e-mail via
d.hommes@bureauruimtewerk.nl.

Beëindiging wekelijks spreekuur
De opkomst voor het wekelijks spreekuur bij Junne was minimaal, daarom is besloten ook het
spreekuur daar te beëindigen. Vragen en opmerkingen kunnen per mail gesteld blijven worden. Voor
specifieke vragen kan een afspraak gemaakt worden.

Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden, volg ons dan op Facebook
(Realisatie sluizen bij Junne en Mariënberg), Twitter (Waterschap Vechtstromen) of de Bouwapp
(Aanleg 2 sluizen in de Vecht):
https://www.facebook.com/RealisatiesluizenVecht/
https://twitter.com/Vechtstromen
De Bouwapp kunt u kosteloos downloaden en werkt volledig anoniem. Bij het downloaden van de
app moet u er op letten dat u de ‘gele’ helm download!

Calamiteiten
In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met de uitvoerder Bert Bouwhuis (06- 22 99 3626).
Wij hopen u met deze informatiefolder voldoende te hebben geïnformeerd. Nieuwsgierig naar de
werkzaamheden, neem een kijkje vanaf de Distelbelt!
Met vriendelijke groet,

Henk Lansink,

Herbert Lambers,

Projectleider waterschap Vechtstromen

Projectleider namens de combinatie Bouwhuis
B.V./Dubbink Vriezenveen B.V.
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