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Onderhoudswerkzaamheden havens gemeente Drimmelen
Verslag informatiebijeenkomst omwonenden
gehouden op 11 september 2018 in Drimmelen
In een presentatie, waarbij bijgevoegde PowerPoint is gebruikt, zijn de uitvoeringsplannen van werkzaamheden
toegelicht en zijn vragen van de aanwezigen beantwoord.
Onderstaand nadere toelichting bij enkele dia’s van de PowerPoint waarin de antwoorden op de gestelde vragen zijn
verwerkt.
Dia 5: De werkzaamheden aan de kades HD03, HD04 en HD05 vallen binnen dit project. Aan de kades HD01 en
HD02 zullen de komende maanden wel werkzaamheden worden verricht, maar vallen buiten het project en
zijn derhalve niet in de bijeenkomst besproken.
Dia 8: De kraan op de foto zal worden ingezet op de locatie HD03. Voor de werkzaamheden op de locatie HD04 zal
een Silent Piler worden gebruikt om de nieuwe stalen damwand plank voor plank trillingvrij te plaatsen.
Door gebruik te maken van een Silent Piler worden de damwandplanken niet geheid of getrild.
De Silent Piler wordt bovenop op de bestaande / reeds geplaatste damwand geplaatst waaraan deze zich aan
meerdere planken vast klemt.
M.b.v. hydrauliekkracht drukt de Silent Piler een nieuwe plank op zijn plek. Met het zich vast klemmen aan
meerdere op hun plek staande planken, heeft het apparaat voldoende tegendruk om kracht te zetten om de
plank waaraan gewerkt wordt, te drukken.
Dia 10: Om ruimte te creëren langs de kade voor uitvoering van de werkzaamheden, zullen in week 38 de steigers
worden verlegd, zo’n 4 meter van de kade af. De steigers zullen dan toegankelijk zijn via een loopbrug op de
scheiding van locatie HD04 en HD05. Gedurende de werkzaamheden zal in de loop der weken deze brug
eenmaal worden verlegd.
Gedurende de periode van de werkzaamheden zal de westzijde van de Havenkade niet toegankelijk zijn.
Deze zal worden afgezet met bouwhekken.
In de loop van de tijd zal er aan de noordzijde van de Havenkade een tijdelijke in- en uitrit voor bouwverkeer
worden gemaakt, waarlangs een deel van de materialen zal worden af- en aangevoerd.
Dia 12: Van panden die binnen de mogelijke beïnvloedingssfeer van de werkzaamheden staan wordt vooraf de
bouwkundige staat vastgelegd middels een bouwkundige vooropname.
Voor het registreren van mogelijke trillingen zal er meetapparatuur worden geplaatst tegen de gevels van
panden die zeer dicht bij de werkzaamheden staan.
Al het transport van materieel en materiaal gebeurd over de weg.
Dia 15: Dit project betreft de onderhoudswerkzaamheden aan de (damwanden van ) de kades. De (her-) inrichting
van de openbare ruimte in de Oude Haven heeft de gemeente Drimmelen ondergebracht in een apart
project.
De plannen hiervoor zullen medio oktober door de gemeente worden gepresenteerd tijdens een nog te
houden informatieavond. Hiervoor zullen de bewoners en belanghebbende nog een uitnodiging ontvangen.
Wat wel in dit project aan de kades is meegenomen is het verwijderen van de houten meerpalen en het
plaatsen van gecoate stalen meerpalen daarvoor in de plaats.
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Op initiatief en verzoek van Vereniging Oude Haven zal de gemeente de toegankelijkheid tot de steigers voor
minder validen verbeteren. Hiervoor zal ter hoogte van locatie HD02 een voorziening worden aangebracht.
’s Middags voor de informatieavond is de schets gereed gekomen zoals op dia 15 getoond. In dit voorstel
loopt de verharding aan de kade die nu stop t.h.v. de huidige loopplank voor mindervaliden, door tot
bovenaan het talud, aansluitend op het trottoir van de Biesboschweg. Daarnaast komt er dan een
steigerbrug vanaf ditzelfde trottoir tot op het steiger. Dit is aan het einde van de informatieavond
gepresenteerd als een voorstel dat nog nader moet worden uitgewerkt.
De trappen tussen de havenkade en de Biesboschweg blijven gehandhaafd. Deze zullen in de plannen met de
herinrichting van de openbare ruimte rondom HD01-HD05 worden meegenomen.
Hierbij zal ook gekeken worden naar het trottoir langs de Biesboschweg en de rijcurven van de bochten in de
Biesboschweg.
Op deze informatieavond hebben 9 aanwezigen hun naam en contactgegevens genoteerd op de presentielijst.

