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Geachte mevrouw, heer, 
 
Vorig jaar vervingen wij het riool in de Thorbeckeweg, in het deel tussen de 
Talmaweg en de Loudonstraat. Toen informeerden wij u dat de definitieve 
aanleg een jaar later zou plaatsvinden. Die werkzaamheden starten binnenkort.  
In deze brief leest u daar meer over. 
 
Wat is er tot nu toe gebeurd? 
Het riool is vervangen en de kabelbedrijven hebben oude kabels en leidingen 
vervangen. De grond onder de rijbaan met tijdelijke klinkers heeft voldoende 
tijd gehad om "na te kunnen zakken". De plannen voor de definitieve aanleg zijn 
voorbereid. Eind augustus is de aanbesteding klaar en wordt bekend welke 
aannemer het werk gaat uitvoeren. Dan kunnen de werkzaamheden starten. 
 
Wat gaat er gebeuren? 
Onderaan deze brief staat een kaartje met de nieuwe inrichting. Dit kaartje is 
ook (beter) te bekijken op de website www.dordrecht.nl/thorbeckeweg. 
De tijdelijke klinkers van de rijbaan en parkeervakken halen we er uit. De oude 
tegels van het trottoir vervangen we door nieuwe tegels. En we maken extra 
ruimte voor de wortels van de bomen. In de parkeervakken komen nieuwe of 
hergebruikte klinkers. En als laatste leggen we voor de rijbaan nieuw asfalt aan. 
De fietsstroken krijgen (later) weer een rode markering.  
 
Wat wordt er anders? 
De nieuwe inrichting wordt bijna hetzelfde als de vorige inrichting. Het groen en 
de bomen zijn van Woonbron. Wat overblijft is het trottoir, de parkeervakken en 
de rijbaan. De afmetingen van het trottoir en de parkeervakken blijven 
hetzelfde. Er zijn een paar veranderingen: 
• De rijbaan (nieuw zwart asfalt) wordt 1 meter smaller. De fietsstroken (rode 

markering) worden elk 0,5 meter breder. Deze inrichting ziet er dan 
hetzelfde uit als het zuidelijke deel van de Thorbeckeweg. Dat is het deel ter 
hoogte van het winkelcentrum. 

• In de nieuwe situatie krijgen alle zijstraten op- en afritten. Het trottoir loopt 
dan overal in één stuk door en het is verkeersveiliger. 
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• De zebrapaden komen op een iets andere plek te liggen. Aan de kant van de 

Talmaweg komt er een extra zebrapad bij. Het zebrapad in de bocht ter 
hoogte van de Loudonstraat schuift meer naar het rechte stuk. Dat is 
veiliger. Alle zebrapaden komen op een verhoging te liggen. Deze 
verhogingen in het asfalt werken meteen als drempels. 

• Aan de kant van de Laan der Verenigde Naties repareren we ook gelijk de 
oude sleuven. Hier is eerder het warmtenet in aangelegd. 

 
Planning 
De werkzaamheden staan gepland van half september tot eind december 2021. 
Dit is het uitgangspunt. Maar het werk kan ook langer duren. Omdat op dit 
moment de levering van materialen in heel Nederland onzeker is. Maar ook door 
onvoorspelbare weersomstandigheden kan de planning opschuiven.  
 
Hinder of overlast 
Als gevolg van deze werkzaamheden zal hinder of overlast niet altijd te 
voorkomen zijn. Wij hopen op uw medewerking en begrip daarvoor. Woningen 
blijven te voet uiteraard altijd bereikbaar. Parkeren zal soms tijdelijk elders in de 
omgeving plaats moeten vinden. 
 
Fasering en omleiding 
Bewoners van omliggende plantsoenen kunnen met hun auto het plantsoen via 
de tweede uitgang verlaten. Het Van der Duyn van Maasdamplantsoen blijft via 
een tijdelijke ontsluiting altijd bereikbaar. Het parkeerterrein achter de flat langs 
de Loudonstraat krijgt een tijdelijke toegang door de groenstrook van de 
gemeente. Voor bezoekers vanuit de andere wijken geven we een 
omleidingsroute aan. Meer informatie over het omleidingsplan en de fasering 
van de werkzaamheden vindt u op de website www.dordrecht.nl/thorbeckeweg. 
 
Contact tijdens de werkzaamheden 
Kort voor de start van de werkzaamheden ontvangen de bewoners van de flats 
en woningen direct aan de Thorbeckeweg meer informatie rechtstreeks van de 
aannemer. Daarin vermeldt de aannemer met wie u contact op kunt nemen voor 
vragen over de uitvoering van de werkzaamheden. Deze informatie zetten wij 
ook op onze website www.dordrecht.nl/Thorbeckeweg. 
 
De gemeente houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Bij 
vragen of opmerkingen kunt u direct met de toezichthouder contact opnemen.  
De toezichthouder is de heer M. Bregman van het Ingenieursbureau 
Drechtsteden. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 36578247 of per mail op 
m.bregman3@drechtsteden.nl. 
 
Mogelijkheid voor bewoners om te reageren 
Vanwege de Corona-maatregelen hebben we in het afgelopen jaar geen 
bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Maar voor deze werkzaamheden was 
dat ook niet echt nodig geweest. Omdat er weinig verandert ten opzichte van de 
oude inrichting. Uiteraard kunt u wel reageren op deze plannen als u dat wilt. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R.P. de Geus. 
Op telefoonnummer 078 7705031 of via mail rp.de.geus@dordrecht.nl. 
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Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op 
www.dordrecht.nl/thorbeckeweg.  
Hoogachtend, 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders, 
namens dezen, 
 
 
 
de heer R.P. de Geus 
Projectcoördinator  
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