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Dodewaard 31 maart 2017
Voortgang werkzaamheden aan de dijk / Weg Onder Langs (WOL)

Beste bewoners en buren,
Sinds onze laatste update is er weer veel gebeurd. Ons bedrijf is inmiddels verhuisd naar de
Waalwaard en ook onze klanten weten de weg naar onze nieuwe locatie steeds beter te
vinden.
Planning werkzaamheden komende weken
In onze laatste brief van oktober 2016 informeerden wij u over de voortgang van de
toegangsweg lang de dijk, ook wel de Weg Onder Langs genoemd (WOL).
In de komende weken gaat de aannemer de werkzaamheden weer opnemen. Deze
werkzaamheden bestaan uit de weg onder profiel leggen, het aanbrengen van een
funderingslaag en het afwerken met een asfaltverharding. Naar verwachting is de WOL eind
mei gereed en kan deze in gebruik worden genomen. De tijdelijke afrit zal dan worden
verwijderd en het dijklichaam zal worden ingezaaid.
Er rijdt dan geen verkeer meer met bestemming Waalwaard vanaf de Dodewaardsestraat
over de Waalbandijk.
Toegankelijkheid Hiensche Waard
Met alle eigenaren, belanghebbenden en Dijkbewaking Dodewaard werken we aan een
goed beheer en een veilige toegang van de Hiensche Waard.
Naast de rijweg is inmiddels een wandelpad aangelegd om het voetverkeer van de weg te
scheiden en de veiligheid van de voetgangers (en evt. fietsers) te waarborgen.
In de komende weken wordt het pad nog afgewerkt met een halfverharding.
Wij verzoeken u dringend -in verband met uw eigen veiligheid- als u te voet of met de fiets
het gebied ingaat dit pad te gebruiken.
Verplaatsen hekwerk
Het bestaande groene hekwerk bij de tijdelijke ingang van de Waalwaard zal, zodra de WOL
gereed is, worden verplaatst naar de nieuwe afrit bovenaan de Waalbandijk. Dit hek zal, net
zoals nu, s’ avonds en in de weekenden gesloten zijn om (ongewenst) gemotoriseerd

verkeer en het storten van afval etc. tegen te gaan.
Belanghebbenden (eigenaren/ visvereniging/pachters) hebben een sleutel.
Toegang te voet tot het gebied blijft altijd mogelijk.
Open middag
We hebben vragen gekregen over de mogelijkheid tot een bezoek aan ons bedrijf. Graag
nodigen we de buurtbewoners hiervoor uit. Hiervoor zullen we op een later tijdstip dit jaar
een bezoek plannen; u wordt hierover nog nader geïnformeerd.
Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met Dorien Rikken,
dorien.rikken@debeijerbv.com.
Met vriendelijke groeten.
de Beijer Groep BV
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