
 

 

 
 
Aan inwoners en betrokkenen ‘Centrumontwikkeling kruising Hoornaar’ 
 
 

 

Corr.nr. A20-038                                                                                 Hardinxveld-Giessendam, 18 december 2020 
 
Betreft: Werkzaamheden centrum Hoornaar 

 
Geachte heer, mevrouw, 

In deze brief leest u meer over de aanstaande werkzaamheden voor de ‘Centrumontwikkeling kruising Hoornaar’. 
De Kuiper Infrabouw gaat hiervoor de infrawerkzaamheden voor gemeente Molenlanden uitvoeren. 
Voordat deze werkzaamheden starten, zijn eerst de nutsbedrijven aan de slag gegaan met de kabels en leidingen. 
Zij zullen volgens de bijgevoegde planning en indeling in werkvakken hun werkzaamheden uitvoeren. De 
werkzaamheden aan de Lage Giessen (werkvak 1) zijn inmiddels afgerond.  
 
Afsluiting Dorpsweg 
De Kuiper Infrabouw heeft de werkzaamheden afgestemd met de nutsbedrijven. In het bijgevoegde faseringsplan 
ziet u wanneer we welke werkzaamheden uitvoeren. Deze planning kan door onvoorziene (weers-)omstandigheden 
wijzigen. Het werkvak waar de infrawerkzaamheden plaatsvinden sluiten we af voor doorgaand verkeer. Een 
belangrijke afsluiting is die van de Dorpsweg (werkvak 2). De Dorpsweg is voor het werk van de nutsbedrijven 
volgens planning afgesloten in week 3. In de weken 36 tot en met 44 is de Dorpsweg afgesloten voor de 
infrawerkzaamheden. Tijdens deze afsluiting vervangen we ook de brug in de Dorpsweg. 
 
Omleidingsroute 
Tijdens de uitvoering van alle werkzaamheden is er voor gemotoriseerd verkeer een omleidingsroute aanwezig. 
Voor de hulpdiensten is er altijd een route beschikbaar om uw pand te kunnen bereiken. Fietsers en voetgangers 
worden omgeleid. 
 
Fokveedag boerenlandfeest 
De geplande Fokveedag Boerenlandfeest valt in de periode dat de werkzaamheden aan de Dorpsweg later dit jaar 
plaatsvinden. We staan in contact met de organisatie en zullen zorgdragen voor een zo goed mogelijke 
bereikbaarheid. Tijdens de geplande feestweek (27 aug. t/m 4 sept.) is de Dorpsweg open voor verkeer. 
 
Terugsnoeien begroeiing 
Wij verzoeken u de begroeiing die over de erfgrens hangt, terug te snoeien tot minimaal de erfgrens. We 
beschadigen deze dan zo min mogelijk en ondervinden er tijdens de werkzaamheden geen hinder van. 
 
Uitvoering 
De Kuiper Infrabouw wil de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast uitvoeren. Om uw veiligheid en de 
bereikbaarheid van diverse locaties te borgen, treffen we gepaste maatregelen. Wij vragen hiervoor uw begrip.  
Voor vragen over de infrawerkzaamheden kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Gerard Verspui, telnr. 06-
20246414, of per email g.verspui@dekuiperinfrabouw.nl. Ook kunt u contact opnemen met de toezichthouder van 
de gemeente, Gert Schoonderwoerd, telnr. 06-30332070 of per email gschoonderwoerd@adcim.nl. 
De nutsbedrijven informeren de bewoners en betrokkenen rechtstreeks. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Kuiper Infrabouw 
A. Verrips (projectleider) 
 
Bijlage: Faseringsplan 
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