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Onderwerp: Beantwoording Brief 14-12-2022 Werkzaamheden vervangen beschoeiing Kerkbuurt

Beste Eilandraad,

Bedankt voor uw brief van 14 december jl. waarin u uw verwondering uit over de werkzaamheden aan de
beschoeiing Kerkbuurt. Per gestelde vraag/opmerking geven wij een korte reactie. Een groot deel van uw
opmerkingen heeft echter betrekking op de uitvoering van de kademuur waar onze brief gaat over de
werkzaamheden aan de beschoeiing.

De Wilhelminabrug:
Op 15-9-2022 is er opdracht verleend aan het bouwteam om de gehele Wilhelmina brug opnieuw te
ontwerpen en te onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zijn, om de doorstroming en draai ter
plaatse van de brug te verbeteren. Hierbij wordt rekening gehouden met de karakteristieke uitstraling
van de brug. Of dit uiteindelijk in uitvoering gaat komen hangt af van de budgettaire besluitvorming door
de gemeenteraad.

Straatverlichting
De lantarenpalen worden tijdelijk verplaatst tijdens de werkzaamheden aan de kademuur, dus niet bij de
vervanging van de houten beschoeiing. Er is onvoldoende draagvlak vanuit de direct omwonenden om de
lantaarnpalen definitief te verplaatsten. Daarom is besloten de lantaarnpalen na gereedkomen van de
werkzaamheden aan de kademuur weer terug te plaatsen naar de oorspronkelijke locatie.

Afwatering
Als de kademuur vervangen wordt moet ook een deel van de bestrating worden meegenomen.
Hemelwater dat op de openbare verharding valt moet worden afgevoerd naar de sloot. Indien
noodzakelijk worden er extra kolken geplaatst of goten gestraat om de afvoer van het hemelwater te
verbeteren.

Extra parkeervakken.
Dit wordt nog verder uitgewerkt met het ontwerp van de kademuur.

Tot slot
Wij hopen u door middel van deze brief voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. mochten er nog
onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen met mij: Matthijs Rebel van cluster Beheer, u kunt
hem bereiken op 06-21000536 of per mail matthijs.Rebel@waterland.nl
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