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Aan de bewoners  

 

Onderwerp Werkzaamheden Thorbeckeweg  

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste bewoner 

 

In de brief van 4 augustus 2021 heeft gemeente Dordrecht informatie gegeven over de 

herinrichting van de Thorbeckeweg. In opdracht van gemeente Dordrecht begint BAM Infra op 

maandag 27 september met de werkzaamheden. In deze brief leest u meer hierover.  

 

Planning en aanpak 

In de periode van eind september tot en met begin 2022 richten wij de Thorbeckeweg, vanaf de 

Laan der Verenigde Naties tot en met kruising Talmaweg opnieuw in. Om de woningen 

bereikbaar te houden, voeren wij de werkzaamheden in fasen uit. Hieronder is een plaatje met 

de fasering en een richtlijn voor de planning bijgevoegd.  
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Wat gaat er gebeuren vanaf 27 september? 

• Vanaf maandag 27 september beginnen we met de voorbereidingen. We maken een 

tijdelijke ontsluiting vanaf het parkeerterrein bij het appartementsgebouw Loudonstraat 

229 t/m 339 naar de Thorbeckeweg. Daarbij vervallen de eerste drie parkeerplaatsen 

naast het gras. Dit is nodig om werkruimte vrij te maken.  
• 29 september starten we met verwijderen van de wegverharding vanaf de Laan der 

Verenigde Naties tot aan de Frank van der Goesstraat. De toegang tot de Frank van der 
Goesstraat blijft voorlopig bereikbaar vanaf de Talmaweg. De kruising zelf proberen we 
zo kort mogelijk af te sluiten. In de fasering is daarom een splitsing gemaakt in fase 1a 
en fase 1b (zie fasering).  

 
Algemene projectinformatie 

• Bereikbaarheid: 

o Autoverkeer is niet mogelijk in het werkgebied. De omleidingsroute is 

aangegeven met gele borden.  

o Woningen zijn altijd te voet bereikbaar. 

o Hulpdiensten kunnen uw woning altijd bereiken.  

• Parkeerplaatsen. Vlak voor een nieuwe fase begint plaatsen we parkeerverboden om 

aan te geven wanneer u geen gebruik meer kunt maken van parkeervakken.  

• Huisvuil aanbiedplaats. Wanneer uw woning binnen het werkgebied valt, kan de 

afvalinzamelingsdienst niet bij uw woning komen. Aan twee zijden van het werkgebied 

richten wij een huisvuil aanbiedplaats in. Deze is te herkennen aan een geel bord met 

de tekst ‘huisvuil aanbiedplaats’. Met HVC is contact voor afstemming over de 

ondergrondse afvalcontainers.  
• Informatie: direct aanwonenden ontvangen een brief met praktische informatie voordat 

een nieuwe fase begint. Deze informatie publiceren we ook in de projectenapp.  
 
Vragen en informatie over het project 

• Heeft u een vraag over de werkzaamheden? Of heeft u een aandachtspunt voor uw 

persoonlijke situatie? Stuur dan een bericht aan de omgevingsmanager van BAM Infra: 

Jolanda Geleijnse. Dat kan via het e-mailadres: jolanda.geleijnse@bam.com. Ook kunt 

u bellen of een Whatsapp sturen op werkdagen via het nummer 06 - 524 47 425. 

• Voor algemene vragen over de inrichting kunt u contact opnemen met de 

toezichthouder van gemeente Dordrecht: de heer M. Bregman van Ingenieursbureau 

Drechtsteden. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 36578247 of per mail op 

m.bregman3@drechtsteden.nl. 

• Wilt u meer informatie over het project?  

o Download gratis de app ‘BAM Infra projecten’ op uw 

smartphone voor actuele informatie over de werkzaamheden.  

o Bekijk de website www.dordrecht.nl/thorbeckeweg.  

 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neemt u dan gerust 
contact op.  
 
Met vriendelijke groet, 
BAM Infra Regionaal Den Haag 
 
 
Jolanda Geleijnse 
Omgevingsmanager 

Scan de QR-code 


