Korte Engelenburgerkade en
omgeving: Werk in Uitvoering
Uitgave nummer 1, oktober 2017
De Lange Geldersekade en Korte Engelenburgerkade zijn in een slechte staat.
Daarom starten we halverwege oktober 2017 met het vervangen van de kades.
We beginnen met de Korte Engelenburgerkade. En als we dan toch aan het
werk zijn bij u in de buurt, dan voeren we meteen ook ander onderhoud
uit. Behalve nieuwe kades, richten we straten opnieuw in en vervangen we
bestrating. In deze nieuwsbrief leest u wat we precies gaan doen en wat dat
voor u betekent.
Wat gaan we doen bij u in de buurt?
• We vervangen kades aan de Lange Geldersekade en Korte Engelenburgerkade;
• We richten de Lange Geldersekade, Korte Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade 		
opnieuw in en vervangen daar de bestrating;
• We vervangen de bestrating van de Houttuinen;
• We doen groot onderhoud aan de Engelenburgerbrug.
Wat levert u dat op?
• Kades waar u in de komende jaren veilig gebruik van kunt maken;
• Hetzelfde aantal parkeerplaatsen als in de huidige situatie, op nagenoeg dezelfde plekken;
• Een karakteristieke bestrating, met natuursteen banden, gebakken klinkers en 			
‘kinderkopjes’. De kinderkopjes zagen we af en leggen we met de platte kant naar boven.
Dat fietst een stuk prettiger;
• Door aangepaste boomroosters kunt u over een veel breder stuk langs de kade wandelen,
ook als u gebruik maakt van een rolstoel of kinderwagen;
• Minder bomen, die beter kunnen groeien. Zij krijgen meer ruimte onder en boven de 		
grond;
• Mogelijk plaatsen we in de nieuwe kade en vlakbij de Giraf ook verwijzingen naar de oude
stadsmuur en naar torens en handel uit het verleden.
Wie doet wat?
De gemeente is opdrachtgever van alle
werkzaamheden. Aannemersbedrijf ‘De
Vries Werkendam’ voert het werk voor
ons uit en werkt daarbij samen met
onderaannemer ‘Gebroeders van Kessel’
uit Dordrecht.

Korte Engelenburgerkade voorjaar 2016.

Planning
Met een deel van het werk is al begonnen.
Onderaannemer Van Kessel richt op dit
moment de Houttuinen opnieuw in. Als
de vergunning is afgegeven dan start
aannemersbedrijf De Vries Werkendam
half oktober met het vervangen van de
Korte Engelenburgerkade. Dat werk is
naar verwachting eind maart 2018 klaar.
Over de start- en einddatum van de
werkzaamheden aan de Lange
Geldersekade, de Korte Geldersekade
en het groot onderhoud van de
Engelenburgerbrug krijgt u later meer
informatie.
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Bereikbaarheid, omleidingen en parkeren
We zorgen ervoor dat de Hooikade, het Maartensgat en de Korte Engelenburgerkade tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven.
Voor het werk aan de Korte Engelenburgerkade is tijdelijk een halve rijbaan afgezet. Dat betekent dat u nog steeds in beide richtingen
kunt rijden, maar rekening moet houden met wat oponthoud.
Op de dagen waarop we achter de bestaande kade een damwand aanbrengen letten we extra op uw veiligheid. De Korte
Engelenburgerkade is dan tussen 07.00 uur en 16.00 uur alleen voor voetgangers bereikbaar. Tijdens deze werktijden mogen
personenauto’s tijdelijk gebruik maken van de Mazelaarsbrug. Let op: rijd stapvoets. Bussen en vrachtwagens kunnen de brug niet
gebruiken.
Daar waar we aan het werk zijn op de Korte Engelenburgerkade, vervallen de parkeervakken langs de weg tijdelijk. Wilt u in de buurt
parkeren? Dat mag nog steeds aan de Hooikade, het Maartensgat en verderop aan de Korte Engelenburgerkade.
Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat ondergrondse containers tijdelijk niet
bereikbaar zijn voor HVC. De aannemer zorgt dan voor extra containers. Als er iets wijzigt
voor het aanbieden van afval, dan informeert de aannemer u hierover.
Zo min mogelijk overlast
We willen graag dat u zo min mogelijk last hebt van de werkzaamheden. Daarom rijdt
het zwaardere bouwverkeer in en uit via de Prinsenstraat en via de Lange Geldersekade.
Hun maximum snelheid is 15 km per uur. Ook werken we niet voor 07.00 uur en na 16.00
uur. Alleen in overleg met ons kan het voorkomen dat de aannemers bij uitzondering op
andere tijden werken. We vragen daarvoor uw begrip.

Klachten/meldingen
Hebt u een vraag?
Neemt u dan contact op met
aannemersbedrijf De Vries
Werkendam via de app,
email: reconstructieLGK@
devrieswerkendam.nl of via

Controle op panden
Alle direct aanliggende panden langs
de straat en langs de kade zijn vooraf
bouwkundig opgenomen. Een aantal panden
houden we ook tijdens de werkzaamheden
automatisch goed in de gaten. Als er
onverhoopt iets fout gaat tijdens de
werkzaamheden, krijgen de aannemer en
gemeente een signaal. Bewoners van de
panden kunnen wij dan informeren.
Op de hoogte blijven
Tijdens de werkzaamheden informeert
aannemersbedrijf De Vries Werkendam u
over de bereikbaarheid, planning en andere
zaken die met de uitvoering te maken
hebben. Hiervoor gebruiken zij een app voor
uw mobiele telefoon of tablet met actuele
informatie over het project. De app is gratis te
downloaden in de Apple Store en Google Play
Store. Zoek op ‘Project Lange Geldersekade’.
Behalve informatie via de app, ontvangt
u van aannemersbedrijf De Vries B.V. ook
brieven. Meer (achtergrond)informatie
over het project vindt u ook op
www.dordrecht.nl/geldersekade.
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