
Omgevingswerkgroep
Dijkversterking Nieuw Bergen

25 oktober 2021

Met de omgeving, voor de omgeving



Agenda

1. Welkom
2. Stand van zaken Projectplan Waterwet
3. Aanbesteding aannemer
4. Contract aannemer (omgevingshinder beperken)
5. Afsluiting



Welkom

Omgevingsmanager Ralph Gaastra

Samenstelling OWG

Vergaderingen OWG: ‘s middags / ‘s avonds



Stand van zaken Projectplan Waterwet

Projectplan Waterwet met
Nota van Antwoord in dagelijks bestuur - november 2021

Goedkeuring provincie Limburg en
antwoord naar indieners zienswijze - begin 2022

Projectplan Waterwet ter inzage
voor beroep - start in Q1 2022

Uitspraak Raad van State - geen beroep = onherroepelijk
beroep = eind 2022/begin 2023



Aanbesteding aannemer

Voorbereiding
aanbesteding aannemer - is gestart

Publicatie aanbesteding - eind 2021, begin 2022

Definitieve gunning - najaar 2022

Start realisatie - actie aannemer, indicatie begin 2023



Contract aannemer

• Bouwcommunicatie:
- tijdig vooraf informeren over werkzaamheden en de gevolgen voor omgeving
- bij hinder vooraf afstemming met de betreffende omgeving.

• Klachtenlijn, omgevingsmanager aannemer.

• Vooropnames en monitoring.

• Bereikbaarheid:
- functie van de bushalte voor het openbaar vervoer instant houden
- toegang tot gebouwen en (agrarische) percelen in Nieuw Bergen en

Heukelom door fasering van werkzaamheden, tijdelijke wegen en goede
afspraken met bewoners waarborgen.



Contract aannemer

• Minimaliseren van verkeershinder:
- bij verkeersmaatregelen vooraf goedkeuring van de wegbeheerder

- werkzaamheden faseren om gelijktijdige verkeershinder op meerdere
locaties te beperken

- duur van afsluitingen minimaliseren

- regelen medegebruik van Loswal steenfabriek voor aan- en afvoer gronden.



Contract aannemer

• Specifiek:
- Daem van Kekenstraat dicht dan:

-> omleidingen en aansluiting met de Lindenlaan via Aaijen en Heukelom
-> fietsers en wandelaars van Nieuw Bergen over Kerkstraat naar Bergen

- bij werk aan zuidwest-zijde Ovonde minimaal één rijbaan vanaf de Ovonde
openhouden en toegankelijkheid van de Lindenlaan-Noordzijde garanderen 

- bij dijkvak 1 tijdelijke bypass voor voorkomen van stremmingen op de N271

- bereikbaarheid over openbare weg voor fiets- en autoverkeer zodat de
werking en recreatieve functie van de molen behouden blijft.









Afsluiting

Presentatie en verslag per mail

Na akkoord ook op website

Volgende bijeenkomst


