Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

Datum

9 augustus 2021

Contactpersoon

Noël Kolvenbach

Onderwerp

Start uitvoering Geluidsschermen

Telefoon

+31 (0)6 11 00 30 53

A16-N3 Amstelwijck

E-mail

nkolvenbach@heijmans.nl

Ons kenmerk

G017138-BRF-2131

Geachte heer/mevrouw,
De gemeente Dordrecht heeft de voormalige sportterreinen van Amstelwijck Noord herbestemd om
woningbouw mogelijk te maken. De omgeving van de bouwlocatie kent veel verkeerslawaai.
Geluidsbronnen komen van de A16, N3, het spoor én van het westelijk gelegen industrieterrein
Dordt West. Om de geluidhinder te verminderen voor de toekomstige nieuwbouwwijk worden onder
andere geluidschermen langs de A16 en N3 gerealiseerd. In opdracht van de gemeente Dordrecht
realiseert Heijmans Infra de nieuwe geluidsschermen. In deze brief leest u hoe de werkzaamheden
en de planning eruit zien en hoe u geïnformeerd blijft over de voortgang en mogelijke hinder.
Start uitvoering
Heijmans ontving afgelopen juni van de gemeente Dordrecht de opdracht voor het werk. Het project
omvat het verwijderen van de oude schermen en het ontwerpen, realiseren en onderhouden van de
nieuwe schermen. Op dit moment zitten wij in de ontwerpfase en bereiden wij de uitvoering voor.
Begin oktober 2021 start de uitvoering buiten. Het project heeft twee faseringen die doorlopen tot
en met de zomer van 2022. Tijdens de uitvoering werken we dagelijks van maandag tot en met
vrijdag tijdens de reguliere werktijden van 7.00 uur tot 16.00 uur. Bij uitzonderen hierop wordt u
geïnformeerd.
Voorbereidende werkzaamheden
In augustus voeren wij voorbereidende werkzaamheden uit ter hoogte van de A16 en de N3. Zo
wordt het (toekomstige) werkgebied gemaaid en voeren we grondsonderingen uit op de locatie van
de nieuwe geluidsschermen langs de A16 en N3. Met grondsondering wordt het draagvermogen
van de grond bepaald. Voor het verrichten van deze werkzaamheden wordt op verschillende
locaties de geleiderail tijdelijk verwijderd.
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Mogelijke geluidshinder voorbereidende werkzaamheden
Het verwijderen van de geleiderail kan tijdelijke geluidshinder veroorzaken. In verband met de
verkeersveiligheid van de weggebruikers en de veiligheid van de werknemers vinden de
werkzaamheden op de rijksweg in de avond en nacht plaats. Met tijdelijke verkeersmaatregelen
buiten de drukke uren om wordt de veiligheid gewaarborgd. Deze werkzaamheden zijn gepland
tijdens de avonden en nachten van week 34. Langs de N3 tijdens de avonden en nachten van
woensdag 25 augustus en donderdag 26 augustus tussen 21:00 uur en 05:30 uur. Langs de A16
tijdens de avonden en nachten van dinsdag 24 augustus en vrijdag 27 augustus tussen 19:00 uur
en 06:00 uur.

Locaties grondsonderingen in het rood langs de A16 en N3
Contactgegevens
Heeft u vragen over de uitvoering van de Geluidsschermen A16 – N3 Amstelwijck? Neem dan
contact op met Noël Kolvenbach, omgevingsmanager van Heijmans, via telefoonnummer 06 11 00
30 53 of per mail via nkolvenbach@heijmans.nl. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op
073 543 5353 o.v.v. Geluidsschermen A16-N3 Amstelwijck.
Met vriendelijke groet,
Heijmans Infra

Noël Kolvenbach
Omgevingsmanager

