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Geachte heer, mevrouw,  

 

Met deze brief wordt u uitgenodigd voor een inloopmiddag in verband met 

geplande werkzaamheden op de Noordendijk.  

 

Werkzaamheden 

Het asfalt op de Noordendijk wordt vervangen. Vooruitlopend op deze 

wegwerkzaamheden gaat Stedin onderhoud uitvoeren aan de gasleidingen.  

 

Inloopmiddag 

Op 18 juni 2019 is er een inloopmiddag en worden de werkzaamheden nader 

toegelicht. Tijdens deze inloopmiddag zijn er medewerkers aanwezig van Stedin 

en de gemeente Dordrecht. Indien u vragen/opmerkingen heeft, kunt u deze 

tijdens de inloopmiddag bespreken met één van deze medewerkers. 

 

Locatie: Het Polderwiel 

Adres:  Dudok-erf 58 

Datum: 18 juni 2019 

Tijd:  16:30 – 18:30 uur 

 

Planning 

Werkzaamheden Stedin onder voorbehoud:  

- 10 juni 2019 – 19 juli 2019:  Vervangen huisaansluitingen 

- 2 sept. 2019– 20 sept. 2019:   Werkzaamheden aan hoofdleiding 

 

Werkzaamheden gemeente Dordrecht: 

- Aanbrengen asfalt wordt ingepland na de werkzaamheden aan de 

hoofdleiding van Stedin. Zodra deze planning bekend is, wordt hierover 

gecommuniceerd.  

 
Wat betekenen de werkzaamheden voor u? 
 
Bereikbaarheid 
Het bereikbaar houden van de Noordendijk gedurende de werkzaamheden is niet 
altijd mogelijk. Op dit moment worden diverse opties onderzocht. Wij nodigen u 

dan ook uit om tijdens de inloopavond hierover van gedachten te wisselen.   

 

http://www.dordrecht.nl/
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Bouwkundige opname 

De werkzaamheden worden uitgevoerd met machines die trillingen kunnen 

veroorzaken. In een enkel geval komt het voor dat er door deze trillingen 

schade aan de woning ontstaat. Om discussies achteraf te voorkomen vindt er 

vooruitlopend op de werkzaamheden een bouwkundige opname plaats.  

Tijdens deze opname wordt de huidige staat van de woningen, grenzend aan de 

Noordendijk bouwkundig vastgelegd. De bouwkundige opname wordt uitgevoerd 

door Fides Expertise BV. De vooropnames staan gepland voor woensdag 5 en 

donderdag 6 juni. Een contactpersoon van dit bedrijf neemt contact met u op 

om een afspraak in te plannen.  

 

Parkeren 

Tijdens de wegwerkzaamheden is het niet altijd mogelijk om uw auto voor de 

deur te parkeren. De woningen blijven te voet wel bereikbaar met loopschotten.  

 

Overhangend groen 

Langs de rijbaan groeit/hangt er op verschillende locaties groen vanuit de tuinen 

over de weg. Dit groen dient voorafgaand aan de werkzaamheden door de 

bewoners verwijderd te worden. Indien dit niet is verwijderd wordt dit door de 

aannemer gedaan en worden de kosten doorberekend aan de bewoner. 

 

Ophalen huisvuil  

Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om de containers te 

plaatsen op de gebruikelijke locaties. U wordt door de aannemers geïnformeerd 

waar u de containers kunt plaatsen.  

 

Informatie en communicatie 

U wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rechtstreeks geïnformeerd door 

de aannemers. Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u van de aannemers 

nadere info. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact met mij opnemen, telefoonnummer  
078 770 5031 of RP.de.Geus@dordrecht.nl   

 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders, 

namens dezen, 

 

 

 

R.P. de Geus 

Projectcoördinator  


