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Werkzaamheden Maartsengat en omstreken

Geachte bewoner,

Langzaam aan komt er meer duidelijkheid over de afronding van het kadeproject
Lange Geldersekade en Korte Engelenburgerkade. Technische problemen hebben
in het najaar tot aanpassing van de constructie van de Korte Engelenburgerkade
geleid. Die aanpassing is nu zover gereed dat de aannemer met de afwerking van
de kade en met name de kademuur kan gaan beginnen. Voorafgaand aan The
Passion op 18 april 2019 wordt tijdelijk straatwerk aangebracht. In deze brief
lichten we de diverse werkzaamheden toe, waar u allemaal in die periode nog
mee te maken krijgt. We proberen met name de bereikbaarheid als eerste te
verbeteren.
Mazelaarsbrug/bereikbaarheid
We stellen de Mazelaarsbrug de komende tijd open. Dit doen we om de
bereikbaarheid van de Hooikade en het Maartensgat te verbeteren als er in of aan
de Korte Engelenburgerkade gewerkt wordt. Net als vorig jaar wordt de brug eerst
versterkt en wordt er een gewichtsbeperking en snelheidsbeperking ingesteld. Dit
wordt zo spoedig mogelijk in gang gezet. We houden u via de app Project Lange
Geldersekade op de hoogte van deze ontwikkelingen. Ook na The Passion, als het
straatwerk van de Korte Engelenburgerkade definitief gemaakt wordt, blijft de
Mazelaarsbrug nog open voor licht autoverkeer, naast het normale fiets- en
voetgangersverkeer.
Korte Engelenburgerkade
Met de aannemer is afgesproken dat het project Korte Engelenburgerkade,
inclusief tijdelijk straatwerk, eind maart gereed is. De kades zijn dan naar
verwachting helemaal hersteld. Op de hoek van de Engelenburgerkade en Lange
Geldersekade wordt na 18 april nog een reparatie uitgevoerd aan een kabel die
eerder beschadigd is geraakt.
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Voorbereiding Passion door de gemeente
De gemeente heeft inmiddels met omringende watersportverenigingen
afgesproken dat de boten uit het Maartensgat in de weekenden van 16 en 23
maart bij hen worden ondergebracht. Met de Watersportvereniging Maartensgat
zijn daarvoor afspraken gemaakt. De steigers worden verplaatst naar de zuidelijke
insteekhaven van Stadswerven.
Daarna worden de meeste steigers en palen uit de jachthaven verwijderd. Naar
verwachting is dat op of omstreeks 31 maart gereed. De week erna wordt de
haven, die dan goeddeels leeg is, uitgebaggerd.
The Passion
Vanaf 10 april wordt begonnen met het inrichten van de haven ten behoeve van
The Passion. Ook in de omgeving wordt dan aan de voorbereiding gewerkt. Wij
realiseren ons dat ook de voorbereidingen en de uitvoering van The Passion nog
overlast opleveren voor u. Uiteraard doen wij en de producent er alles aan om de
overlast tot een minimum te beperken. U ontvangt eind maart een uitgebreide
brief met daarin informatie over wat de op- en afbouw van The Passion voor u als
direct omwonende precies gaat betekenen.
Na afloop van The Passion ruimt de organisatie van The Passion alle podia en
aanverwante zaken weer op. De haven wordt vanaf 23 april weer ingericht door
aannemer De Vries Werkendam, in opdracht van de gemeente.
Definitief straatwerk Korte Engelenburgerkade
We starten vanaf 23 april met het definitieve straatwerk van de Korte
Engelenburgerkade. We willen die straat in een zo kort mogelijke periode
aanpakken. Hiervoor is het tijdelijk nodig de straat in twee delen volledig af te
sluiten. De woningen blijven via loopschotten te voet bereikbaar.
Definitief straatwerk Lange Geldersekade
Direct na afronding van de Korte Engelenburgerkade start onderaannemer Van
Kessel met het aanbrengen van de definitieve bestrating aan de Lange
Geldersekade. We bekijken nog hoe die werkzaamheden het beste kunnen
worden uitgevoerd. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd via de app Project
Lange Geldersekade.
Voorbereidingen renovatie Engelenburgerbrug, Blauwpoortsplein kade en
Houttuinenkade
De gemeente heeft opdracht gegeven om de voorbereiding te starten van de
renovatie van de Engelenburgerbrug eind 2019. Daarvoor hebben duikers in het
afgelopen najaar al onderzoek gedaan naar de paalfunderingen van de beide
landhoofden van de brug. Op 19 en 20 februari staat een vervolg onderzoek
gepland naar de fundering van de basculekelder en van de middenpijler van de
brug. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat de
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brug voor twee dagen open blijft staan van 07.30 uur tot 17.00 uur. Het is dan dus
niet mogelijk om over de brug te rijden of lopen.
Informatie
Eind maart ontvangt u een uitgebreide nieuwsbrief met informatie over de op- en
afbouw van The Passion en wat dat voor u als omwonende van het Maartensgat
betekent.
Indien u vragen heeft over de werkzaamheden aan de openbare ruimte in het
gebied Maartsengat en rondom de verschillende kades, dan kunt u contact
opnemen met Peter de Vet, projectmanager Maartensgat, telefoon 078 770
5029/06 13146475. Voor informatie over The Passion kunt u terecht bij Marianne
van Rijsbergen, telefoon 078 7702581, e-mail M.van.Rijsbergen@drechtsteden.nl.
Wij hopen nu hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard houden we
u op de hoogte via de app Project Lange Geldersekade.
Hoogachtend,
Namens Burgemeester en Wethouders van Dordrecht

Peter de Vet
Projectmanager Lange Geldersekade
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