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Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van de gemeente Dordrecht bouwt Heijmans geluidsschermen aan de A16 en de N3.
Middels deze brief informeren wij u over de werkzaamheden van het geluidsscherm aan de N3 en
de mogelijke hinder als gevolg van deze werkzaamheden.

Afsluiting toerit Laan van Nieuw Groenhoven – N3
Aan de N3 wordt een nieuw geluidsscherm
gebouwd, zoals op de afbeelding met rode belijning
staat weergegeven. Om de bouw van het scherm
aan de N3 mogelijk te maken, is op de N3 de
vluchtstrook afgezet en geldt een
snelheidsbeperking van 90 km / h. Daarnaast wordt
de toerit van de Laan van Nieuw Groenhoven naar
de N3 langdurig afgesloten.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd
in het najaar van 2021. Vanaf 10 januari 2022 start
de opbouw van het nieuwe scherm en alle
werkzaamheden die daarbij komen kijken. De
afsluiting van de toerit vindt plaats van:
Maandag 10 januari 2022 21.00 uur tot maandag
31 juli 2022 16.00 uur.
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Behoefte aan meer informatie?
Op twee momenten beantwoord de gemeente graag eventuele aanvullende vragen van inwoners
die deze brief ontvangen. Dit kan tijdens het inloopmoment in de wijk of online op woensdag 22
december.

Inloopmoment in de wijk 14.30 - 16.00 uur
Aanstaande woensdag 22 december bent u
welkom tussen 14.30 tot 16.30 uur bij het
inloopmoment. De gemeente verwelkomt u
(coronaproof) op de T-splitsing van de
Buitenplaats en Heerenhuis, zie onderstaande
afbeelding. U hoeft zich vooraf niet aan te
melden voor dit inloopmoment.

Onlinebijeenkomst 19.30- 20.15 uur
Indien u woensdagmiddag niet in de
gelegenheid bent, heeft u de mogelijkheid woensdagavond 22 december tussen 19.30 uur en 20.15
online deel te nemen. Voor de online meeting vragen wij u om u vooraf aan te melden. U kunt zich
uiterlijk tot woensdag 22 december 17.00 uur opgeven door te mailen naar
amstelwijck@dordrecht.nl. U krijgt dan van de gemeente de link waarmee u kunt deelnemen aan de
onlinebijeenkomst.

Omleidingsroutes
Gele borden ter plaatse geven informatie over de werkzaamheden en omleidingen. In bijlage 1 is
het afgesloten weggedeelte weergegeven met bijbehorende omleidingen. De wegbeheerders,
nood- en hulpdiensten en het openbaarvervoerbedrijf (QBuzz) zijn nadrukkelijk betrokken bij de
uitwerking van de plannen voor deze afsluiting.

Overwogen alternatieven
Het bouwen van het geluidsscherm leidt onvermijdelijk tot hinder. Alle betrokkenen hebben met
elkaar alle opties doorgenomen om tot de minste hinder te komen. De afsluiting van de toerit is in
relatie tot de gewenste uitvoeringsperiode en vooral vanwege de veiligheid van medewerkers én
van weggebruikers, de enige optie.

Meer informatie
Op de website www.woneninamstelwijck.nl vindt u meer informatie. Alle informatie over de
geluidsschermen A16 – N3 vindt u onder het kopje ‘Amstelwijck – Geluidsschermen’. Op deze
website plaatst de gemeente regelmatig nieuwsberichten om u op de hoogte te houden.

Contactgegevens
Heeft u vragen over de afsluiting van de toerit Laan van Nieuw Groenhoven – N3? Dan kunt u
contact opnemen met de gemeente Dordrecht via telefoonnummer 14 078 of per mail via
amstelwijck@dordrecht.nl

Met vriendelijke groet,
Heijmans Infra
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Bijlage 1: Omleidingsroute afsluiting toerit 5b – N3


