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Geachte mevrouw, heer,
In augustus hebben wij u voor de laatste keer geïnformeerd over de werkzaamheden op
het gedeelte van de Lekdijk tussen de Industrieweg en de gemeentegrens met Krimpen
aan de Lek.
In de planning is het een en ander gewijzigd.
1e fase
Inmiddels is de 1e fase, tussen Industrieweg en Slikslootstraat grotendeels voltooid. Op dit
moment legt Oasen in de binnendijks gelegen parkeerstrook een nieuwe waterleiding aan.
Direct daarna worden de parkeervakken aangelegd. Het nieuwe asfalt is al voorzien van
belijning. De rode asfaltcoating op de fietsstroken zal aan het eind van alle
werkzaamheden (in het voorjaar) tegelijk met de laatste asfalt-toplaag van de 2e fase
worden aangebracht.
2e fase
In de brief van augustus deelden wij u mee dat het de bedoeling was om begin november
met het werk aan de 2e fase, tussen de Slikslootstraat en de gemeentegrens, te starten.
Inmiddels is echter gebleken dat er sprake is van vervuiling in met name de af te graven
kade. Wij hadden met enige vervuiling rekening gehouden. Uit aanvullend onderzoek bleek
echter dat de mate van vervuiling uitgebreidere saneringswerkzaamheden noodzakelijk
maakt dan wij hadden verwacht.
Aan de hand daarvan is de planning van de 2e fase aangepast.
Aanvankelijk was het de bedoeling om in november met de 2e fase te starten. Door de
sanering moeten we dat uitstellen. Omdat het ons niet gewenst lijkt om rond de
jaarwisseling en vlak vóór de sloop van de woning Lekdijk 71 te beginnen hebben wij nu
besloten om begin februari te herstarten. Tegelijkertijd kan dan de woning worden
gesloopt. Direct daarna kan dan de 2e fase in één keer worden afgerond.
Nieuwe planning
Aan de hand van het vorenstaande ziet de nieuwe planning er als volgt uit:
• Tussen nu en medio januari: afrondende werkzaamheden aan 1 e fase en aanleg
nieuwe waterleiding in parkeerstrook (van zowel 1e als 2e fase);
• Begin februari: start 2e fase en sloop woning Lekdijk 71;
• Werk gereed: (eind) voorjaar.
Tijdelijke parkeersituatie
De nieuwe parkeerstrook aan de binnendijkse zijde van de rijbaan wordt aangelegd nadat
Oasen daar een nieuwe waterleiding heeft aangebracht. Eerdaags wordt de platenbaan

over het voormalige veld van DCV aangelegd, zodat op het veld achter Lekdijk 250
geparkeerd kan worden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer A. Augustijn
van het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard. De heer Augustijn is tijdens kantooruren
bereikbaar op telefoonnummer 0637-355129.
Op onze website kunt u de correspondentie en tekeningen van het plan bekijken via:
http://www.krimpenaandenijssel.nl/herinrichting-Lekdijk.
Op de site plaatsen wij de meest actuele informatie over de voortgang van de
werkzaamheden.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

mr. drs. A.E. Bosker
directeur Ruimte
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