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Onderwerp
Dijkversterkingsproject Spui Oost

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?
Op woensdag 3 februari en donderdag 4 februari kappen wij de populieren ter
hoogte van Spuidijk 38A. Wij starten met onze werkzaamheden om 07.00 uur en
werken tot circa 16.00 uur. Het kappen van de bomen is nodig om ruimte te creëren
voor de dijkversterking. In dit project worden bomen grotendeels gecompenseerd.

De populierenrij (rood omlijnd) naast de Landelijke Korendijk

Wat betekent dit voor u?
De weg is afgesloten voor doorgaand fietsverkeer. U heeft als aanwonenden van de
Spuidijk altijd toegang tot uw woning/uw perceel. De woningen met huisnummer
40, 44, 46 en 48 zijn bereikbaar via de Randweg in Oud-Beijerland. De bewoners van
Spuidijk 34, 38 en 38A bereiken de woning vanaf de N217.
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De vrijgekomen materialen worden afgevoerd per vrachtwagen. Eventuele hinder
wordt zoveel mogelijk beperkt.
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.
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

