
sterke dijken
             schoon water

Asfalteringswerkzaamheden microtonde Nieuw-Lekkerland

het waterschap. Omgevingsmanager 
Max Slimmens voor de dijkversterking 
Kinderdijk-Schoonhovenseveer 
is telefonisch bereikbaar op 
telefoonnummer 06-143 549 94 en per 
e-mail via m.slimmens@wsrl.nl.

Schadeloket dijkversterking KIS
Het schadeloket blijft de komende  
maanden, anders dan het omgevings-
loket, nog wel in de lucht. Zoals al in de 
vorige KIS in uitvoering is aangegeven, is 
Topexpertise bezig met de afhandeling 
van schades. De komende maanden zal de 
afhandeling worden vervolgd waarbij het 
streven is om uiterlijk eind 2018 zoveel 
mogelijk schades afgewikkeld te hebben. 
In de tussentijd blijft het schadeloket 
bereikbaar op telefoonnummer  
06-105 429 85 en per e-mail via 
omgeving@cdvm.nl.

Terugblik werkzaamheden 
afgelopen maanden 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt 
aan de afbouw van de dijk. De asfalt-
verhardingen zijn veelal in de avond en 
nacht aangebracht. De kruisingen zijn 
voorzien van nieuw straatwerk, er is een 
bakwetering gegraven en voorzien van 
beschoeiingen. Ook is een definitieve 
inrichting van de weg aangebracht door 
middel van een houten geleiderail nabij 
Kinderdijk. De doorgaande route vanaf 
de Schoonenburglaan naar Kinderdijk is 
gewijzigd doordat nu aan de andere kant 
van de Nederlands Hervormde Kerk wordt 
gereden. Naast de afbouw van de dijk is 
aannemerscombinatie CDVM op diverse 
locaties bezig om de afwatering van de  
dijk te verbeteren door de aanleg van 
drains en hemelwaterafvoeren.  
Deze werkzaamheden zullen de komende 
tijd worden voortgezet. 

Einde dijkversterking KIS  
in zicht
Met de werkzaamheden die de afgelopen 
maanden zijn uitgevoerd komt, na bijna vijf 
jaren van uitvoeringswerkzaamheden, het 
einde van de dijkversterking Kinderdijk- 
Schoonhovenseveer in zicht. Deze maand 
levert de aannemerscombinatie CDVM 
de werkzaamheden formeel op aan het 
waterschap. De grote werkzaamheden 
zijn dan allemaal klaar.
Zoals gebruikelijk bij een project van deze 
omvang zal niet alles helemaal gereed 
zijn op dat moment. Uit de oplevering 
zullen zaken volgen die nog de komende 
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maanden moeten worden aangepast 
en afgerond en daarnaast zal CDVM tot 
circa eind oktober nog bezig zijn met het 
afronden van allerlei kleinere klussen op 
perceelsniveau. Gaandeweg verdwijnt 
langs de dijk het herkenbare geel en 
zwart van CDVM de komende tijd uit het 
straatbeeld.

Beëindiging omgevingsloket 
en -telefoon
Een belangrijke verandering voor u als 
bewoner is dat met ingang van augustus 
2018 de omgevingstelefoon door de 
aannemerscombinatie wordt beëindigd. 
Dit is volgens afspraak. Daarnaast komt 
ook het inloopspreekuur op woensdag-
middag in Groot-Ammers te vervallen. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u dan 
niet meer als eerste bij CDVM terecht, 
maar kunt u contact opnemen met 
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Waterschap Rivierenland. Actuele infor-
matie vindt u op www.dijkverbetering.
waterschaprivierenland.nl
 
Vragen of opmerkingen?
Hiervoor kunt u contact opnemen met 
de omgevingsmanager van Waterschap 
Rivierenland, Max Slimmens via  
m.slimmens@wsrl.nl of telefonisch via 
06-14354994.
Het schadeloket is bereikbaar op  
06-10542985 of via omgeving@cdvm.

www.dijkverbetering. 
waterschaprivierenland.nl

 @nieuwedijkkis

 dijkverbeteringkis

VOORAANKONDIGING OPLEVERINGSFEEST
Het einde van project KIS is in zicht. 
Voor ons reden om de mijlpaal ‘dijk 
veilig’ te vieren, samen met u.

Binnenkort ontvangt u hiervoor een 
uitnodiging.

Noteert u deze datum alvast: 
Datum:   
zaterdag 29 september 2018

Locatie:  
Haventerrein Streefkerk

Afwerken steil talud tussen fietspad op de tuimelkade en de rijweg op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland

Grasbekleding
Met de afwerking van de dijk zijn de 
dijktaluds en bermen het afgelopen jaar 
ingezaaid met een speciaal grasmengsel. 
Door het droge en warme weer is het gras 
echter op veel plaatsen niet aangeslagen. 
Als de weersomstandigheden het 
toelaten, zullen de taluds en bermen 
opnieuw worden ingezaaid op plaatsen 
waar het gras niet tot ontwikkeling is 
gekomen.

Drempels aanpassen
Op het dijkversterkingstraject KIS zijn 
diverse verkeersmaatregelen genomen 
om de snelheid van de weggebruiker te 
verlagen tot een veilige snelheid. Hiervoor 
zijn op diverse locaties verkeersdrempels 
aangebracht. Enkele drempels zijn 
echter net ietsje te hoog of er zit een 
verlaging in het asfalt zodat deze niet 
prettig te berijden zijn. Momenteel wordt 
geïnventariseerd welke drempels niet aan 
de gestelde eisen voldoen en deze zullen 
op termijn hersteld worden. 
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