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Datum
3 oktober 2016
Onderwerp
Uitnodiging inloopavond op 12 oktober in dorpshuis Vreeland m.b.t.
onderhoudswerkzaamheden Van Leerbrug
Bijlage(n)
n.v.t.

Afdeling
Wijken en Kernen
Behandeld door
J.C. van Kleef
Direct nummer
140346
E-m ail
info@stichtsevecht.nl

Ons kenmerk
Z/16/58780 - UIT/16/61696
Uw kenmerk
nvt
Bij beantwoording graag ons
kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer, mevrouw,

Op woensdag 12 oktober aanstaande organiseren wij een inloopavond in het dorpshuis (Fetha) van
Vreeland tussen 19.00 en 21.00 uur om u te informeren over de onderhoudswerkzaamheden aan de
Van Leerbrug. Medewerkers van de gemeente en de aannemer zullen u te woord staan over de
uitvoeringsaspecten, de bijbehorende verkeersomleidingen en de planning van de werkzaamheden.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. De werkzaamheden hebben in bepaalde mate invloed
op de woon- en werkomgeving in het centrum van Vreeland. Wij willen die overlast voor u zoveel
mogelijk beperken. Tijdens de inloopavond hopen we van u zoveel mogelijk informatie te ontvangen
over eventuele persoonlijke of zakelijke situaties die van invloed kunnen zijn op de uitvoering. Indien
noodzakelijk en mogelijk zullen we aanvullende maatregelen treffen om uw belangen zo min mogelijk
te schaden.
Planning
De werkzaamheden starten op woensdag 19 oktober en duren tot 1 december 2016. Na 1 december
zullen er nog werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd worden die geen verkeershinder
opleveren. Begin februari zullen de werkzaamheden weer opgepakt worden.
Tevens is in de uitvoering rekening gehouden met de Sinterklaasintocht op zaterdag 19 november.
Omleidingroute en bereikbaarheid
Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt de Van Leerbrug gedurende de
werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer, fietsers en voetgangers . Zij worden omgeleid over de
verderop gelegen Vechtbrug. Zodra er mogelijkheden in de uitvoering aanwezig zijn wordt per dag
bekeken of de Van Leerbrug opengesteld kan worden voor alleen de fietsers en voetgangers.
Op de inloopavond ontvangt u gedetailleerde informatie over de omleidingfaseringen.
Samenvatting
Vorig jaar heeft het college besloten om deze beweegbare brug niet op afstand te bedienen en de
lokale brugwachter(s) te behouden. Ook zal de brug geen akoestische signalering geven bij het
draaien.
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De onderhoudswerkzaamheden aan de brug is noodzakelijk om de bediening- en verkeersveiligheid
te waarborgen en de levensduur te verlengen. Ook het plaatsen van landverkeerseinen (wettelijke
regelgeving) en het aanleggen van nieuwe bekabeling maken onderdeel uit van de werkzaamheden.
Qumey Metaalindustrie B.V. uit Maarssen heeft de opdracht de werkzaamheden uit te voeren
ondersteund door diverse vakbekwame onderaannemers.
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Informatie
Voor nadere informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de heer Hans van Kleef en/of
Erik Broeke.
U kunt hen telefonisch bereiken via ons algemeen telefoonnummer 14 0346.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
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M.C. Zondag
Teamleider Buiten

