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Uw kenmerk/schrijven

Geachte mevrouw/mijnheer,
Op 15 januari 2019 hebben wij u geïnformeerd over het geplande onderhoud van de wegen
en riolering van de Sportlaan en Nijverheidsstraat tussen de Kromme Nering en de dijk
(Dorpsstraat). Met deze brief informeren wij u over de gewijzigde planning van een deel van
deze werkzaamheden.
Wijziging planning
De herinrichting van fase 1 schuift ongeveer twee maanden naar achteren. In plaats van in
april, wordt er medio juni gestart met de uitvoering hiervan. De reden hiervoor is dat er
binnenkort werkzaamheden aan de riolering in de Onderdijkserijweg plaatsvinden. Deze
werkzaamheden moeten klaar zijn voordat we kunnen starten in de Nijverheidsstraat en
Sportlaan.
De planning van fase 2 blijft ongewijzigd. De planning/fasering wordt dus als volgt:
Fase 1: Nijverheidsstraat-Sportlaan vanaf Kromme Nering t/m kruising Dercksenstraat
Medio juni 2019 start aannemer DG Infra BV uit Alblasserdam met de definitieve inrichting
van de straat. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden begin september 2019 gereed.
DG Infra zal u voor de start van de werkzaamheden informeren over de planning van de
werkzaamheden 'voor uw deur'.
Fase 2: Sportlaan vanaf kruising Dercksenstraat tot aan de dijk (Dorpsstraat)
De werkzaamheden in deze fase gaan van start ná de bouw van de woningen bij het
voorzieningen-cluster aan de Sportlaan. Naar verwachting start fase 2 daarom medio 2020.
In 2021 wordt de straat definitief ingericht.
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Op de plattegrond op de volgende bladzijde vindt u de fasering en planning van de
werkzaamheden.
Uw tuin / perceel
Bij de herinrichting van de straat kan een klein hoogteverschil ontstaan tussen uw tuin en de
openbare ruimte. De aannemer kan eventueel de eerste meter van uw tuinpad 'aanhelen'
zodat het weer netjes aansluit.
Overhangend groen
Wij willen de bewoners van de Nijverheidsstraat en Sportlaan vanaf de Kromme Nering t/m
de kruising Dercksenstraat hierbij alvast het dringende verzoek doen om het groen in uw
tuin (zoals haag, beplanting) voor de start van de werkzaamheden tot uw perceelgrens terug
te snoeien.
Als groen over de bestrating heen is gegroeid, kunnen wij de onderhoudswerkzaamheden
namelijk niet goed uitvoeren. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Overlast werkzaamheden
Overlast en ongemak tijdens de uitvoering van het project zijn onvermijdbaar, maar wij
proberen dit samen met de aannemer zoveel mogelijk voor u te beperken. Zo zorgen wij er
bijvoorbeeld voor dat uw woning bereikbaar blijft met loopschotten en dat het verkeer wordt
omgeleid. Ook wordt de schoolzone voor een deel in de zomervakantie uitgevoerd, zodat de
scholen er minder last van hebben. Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Alvast
hartelijk dank hiervoor!
Meer informatie
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de heer A. van Meer via
telefoonnummer (078) 770 3654 of emailadres a.van.meer@zwijndrecht.nl. Of kijk op
www.zwijndrecht.nl en dan "Projecten/wegwerkzaamheden" en "Sportlaan en
Nijverheidsstraat". Hier kunt u ook de ontwerptekening inzien.

Met vriendelijke groet,

Robert Penning
Projectleider Sportlaan-Nijverheidsstraat
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