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Geachte heer, mevrouw,
In opdracht van Waterschap Hollandse Delta versterken wij sinds april 2015 ruim 8
kilometer dijk langs het Spui vanaf Goudswaard tot Oud-Beijerland. Middels deze
brief willen wij u graag informeren over de geplande werkzaamheden van het
dijkversterkingsproject bij u in de buurt.
Wat staat er te gebeuren?
De Molenpolderdijk versterken wij dit jaar buitendijks met zand en klei. Na het
gesloten seizoen, vanaf medio oktober, pakken wij deze werkzaamheden in het
voorjaar weer op. In het gesloten seizoen versterken wij de dijk binnendijks met
zand en klei. Ook wordt er volgend jaar een gedeelte van het Binnenspui gedempt.
Het gaat om circa 10m2. Het gemaal wordt vervangen en er komt een damwand aan
de kant van het Havenpad.
Wat betekent dit voor u?
U heeft als aanwonenden van de Molendijk altijd toegang tot uw woning/uw
perceel. De Westdijk is echter aangemerkt als route voor het bouwverkeer. Het
merendeel van de materialen wordt aangevoerd per schip. Desondanks is het
mogelijk dat u tot eind 2016 hinder van het bouwverkeer ondervindt.
Bereikbaarheid
Vanwege onze werkzaamheden aan de Westdijk is er voor doorgaand verkeer een
omleidingsroute ingesteld. Wij geven met omleidingsborden duidelijk aan welke
route er gevolgd dient te worden. Deze omleidingsroute is terug te vinden op de
projectwebsite: www.dijkversterkingspuioost.nl.
Wederzijds begrip
Wij begrijpen dat het versterken van de dijk voor sommigen inwoners en bedrijven
ingrijpend is. Het is voor ons beider belang u zo goed mogelijk over het project te
informeren. Bekijkt u daarom onze projectwebsite www.dijkversterkingspuioost.nl.
Hierop worden de diverse werkzaamheden en de actuele stand van zaken
weergegeven.
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Week van Ons Water
Op zaterdag 17 oktober stelt waterschap Hollandse Delta meerdere
dijkversterkingsprojecten open. Wij doen ook mee. U bent van harte welkom in het
café aan de haven in Goudswaard (Havenkade 10). Om 10.00 uur, 11.30 uur en
13.00 uur zijn er rondleidingen waarin u ziet hoe de dijken rondom Goudswaard
versterkt worden. U moet zich daar wel voor aanmelden via:
dijkversterkingen@wshd.nl. Aanmelden is mogelijk tot en met 14 oktober. Deze
rondleiding wordt lopend gedaan dus stevige schoenen zijn aan te raden.
Neemt u bij aanvullende vragen en/of opmerkingen gerust contact met ons op. Wij
staan u graag te woord en zijn te bereiken op telefoonnummer: 06-206 135 44 of
email: info@dijkversterkingspuioost.nl.

Met vriendelijke groeten,
Dijkversterking Spui Oost

Dick Baars
Projectmanager

