Geachte eigenaar / bewoner,
Zoals u weet zijn wij druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding
begraafplaats. In de afgelopen weken zijn we langs het Achterom gestart met het aanbrengen van de
damwandplanken met onze elektrische Silent Piler. Helaas stuiten we op problemen bij het aanbrengen.
Met deze brief informeren wij u over de problemen en hoe we dit gaan oplossen.
Tijdens de voorbereidingsfase van dit project is gekozen voor de uitvoeringsmethode met de Silent Piler.
Deze drukmachine heeft veel voordelen; is erg stil tijdens gebruik, neemt weinig werkruimte in beslag, de
inbrengmethode is trillingvrij en de uitstoot van CO2 is zeer beperkt. Door een combinatie van
verschillende factoren krijgen we helaas niet het gewenste resultaat. Daarom zijn we genoodzaakt om
alsnog voor een andere uitvoeringsmethode te kiezen.
Nieuwe uitvoeringsmethode
In overleg met de gemeente Sliedrecht is gekozen voor de inzet van een Quattro Piler die de
damplanken ook trillingvrij kan indrukken. Bij de keuze van deze uitvoeringsmethode blijft voorop staan
dat wij elke vorm van overlast voor de omgeving zoveel mogelijk willen beperken. Een ander voordeel
van deze methode is dat deze machine 4 planken tegelijk kan drukken en de uitvoeringsduur daardoor
korter is. Het enige nadeel van deze uitvoeringsmethode is in het beslag nemen van meer werkruimte.
Ook komt de Quattro Piler tussen het damwandscherm en het Achterom op een houten schottenplateau
te staan. De werkzaamheden met de Quattro Piler zullen in week 7 starten.
Wat betekent dit voor u?
Om een veilige doorgang voor u, uw medebewoners van het Achterom te garanderen moeten we wel
enkele maatregelen treffen:
Parkeerruimte Achterom
Tijdens de inzet van Quattro Piler zijn tijdelijk ca. 14 parkeervakken in het Achterom (aan
begraafplaatszijde) buiten gebruik. De parkeervakken die parallel lopen aan het Achterom (zijde
Stationsweg) kunnen door de afzetting van het werkterrein niet gebruikt worden. Met informatiebordjes
informeren wij u en uw medebewoners over welke parkeervakken buiten gebruik zijn. Toegang tot het
Achterom blijft gewaarborgd.
Parkeerruimte Begraafplaats
Tijdens het aanbrengen van de damplanken wordt tijdelijk het paaltje in het fietspad, aan het einde van
het Achterom, verwijderd. De reden is dat zo ook de parkeerplaatsen van de begraafplaats gebruikt
kunnen worden. Wij vragen u om het gebruik van deze parkeerplaats overdag zoveel mogelijk te
beperken.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze omgevingsmanager Gert Verhoeff. Hij is
tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 06 – 22 97 80 79. Ook kunt u uw vragen stellen via
de BouwApp en tijdens het inloopuur op woensdagmiddag tussen 15:00-16:00uur.
Wij hopen op uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
namens het projectteam
Gebr. de Koning

