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Omgeving Sportlaan Maasdam
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Onderwerp: Informatiebrief werkzaamheden

Beste heer / mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die binnenkort gaan plaatsvinden bij
u in de buurt.

Wat gaat er gebeuren?
In opdracht van Gemeente Hoeksche Waard gaat KWS Infra de werkzaamheden uitvoeren
binnen het project “Groot onderhoud Sportlaan en Sportpark e.o. Maasdam”. Het werk bestaat
veelal uit straatwerk- en asfaltwerkzaamheden, dit omvat onder andere: de vrachtwagenpar-
keerplaats wordt geheel voorzien van nieuw asfalt, naast het gemeentehuis wordt een fiets-
straat gerealiseerd, de asfaltverharding op de Sportlaan wordt vernieuwd en het kruispunt op
de Sportlaan wordt een verhoogd kruisingsplateau van straatwerk.

Wanneer gaat het gebeuren?
De hoofdwerkzaamheden vinden plaats van 22 maart tot en met 23 april 2021. In verband met
de bereikbaarheid wordt het project uitgevoerd in 3 hoofdfasen. Zie onderstaande afbeelding.
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Fase 1: Vrachtwagenparkeerplaats + Toegangsweg volkstuinen + fietspad
In de eerste fase gaan wij werkzaamheden uitvoeren op de vrachtwagenparkeerplaats, de toe-
gangsweg naar de volkstuinen en het fietspad vanaf de brandweerkazerne richting de Merwe-
destraat.
Uitvoering werkzaamheden: 29 maart – 02 april
Gedurende deze periode zijn de desbetreffende locaties niet bereikbaar. Voor het fietspad
wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 2: Fietsstraat
In de tweede fase gaan wij werkzaamheden uitvoeren om en nabij het gemeentehuis.
Uitvoering diverse werkzaamheden: 18 maart – 06 april
Gedurende deze periode worden op diverse locaties straatwerkzaamheden uitgevoerd. De
weg blijft hierbij bereikbaar.
Uitvoering fietsstraat (asfaltwerkzaamheden): 07 april – 09 april
Gedurende deze periode is de desbetreffende locatie niet bereikbaar op werkdagen tussen
06.30 – 16.30 uur. Dit in verband met de asfaltwerkzaamheden. Voor verkeer worden omlei-
dingsroutes ingesteld. Het parkeerterrein aan de achterzijde van het gemeentehuis is bereik-
baar via de parallelweg.

Fase 3: Sportlaan + bushaltes
In de derde fase gaan wij werkzaamheden uitvoeren op de Sportlaan en de bushaltes.
Uitvoering nieuw voetpad langs Sportlaan: 22 maart – 26 maart
Gedurende deze periode kan het (fiets)verkeer langs het werkvak.
Uitvoering Sportlaan en bushaltes: 12 april – 23 april
Gedurende deze periode is de desbetreffende locatie niet bereikbaar. Voor het verkeer wor-
den omleidingsroutes ingesteld. Het gemeentehuis is bereikbaar via de parallelweg.

Blijf op de hoogte, download de KWS app!
Voor actuele informatie over onze werkzaamheden kunt u de KWS app downloaden (zie QR-
codes voor het downloaden). Ook kunt u de app downloaden via de App store voor Apple of
de Playstore voor Android. U kunt zoeken op het project “Groot onderhoud Sportlaan – Sport-
park e.o. Maasdam” en hem als favoriet aanvinken door op het sterretje te klikken. Zo blijft u
op de hoogte van de actuele zaken rondom onze werkzaamheden.

KWS app Apple KWS app Android

Heeft u nog vragen?
Wij willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking. Heeft u nog vragen over het werk?
Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Dhr. F. Visser via het e-mailadres
fvisser@kws.nl of telefonisch op werkdagen tussen 08:00 – 16:00 uur via 06-15924483.

Met vriendelijke groet,
KWS Infra bv


