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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief breng ik u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de
werkzaamheden van de centrumroute in Terheijden. In dit traject worden verschillende
werkzaamheden gecombineerd om er voor te zorgen dat de overlast beperkt blijft.
Het project
De doorgaande route in het centrum gaan we opnieuw inrichten. We willen de huidige
knelpunten in het traject van de Moerdijkseweg (komgrens) tot aan de rotonde Zeggelaan
oplossen. Ook gaan we de inrichting aanpassen van het gebied rondom de kerk en het
Dorpsplein. Dit alles levert een kwaliteitsimpuls voor het hele dorp op.
Kabels en leidingen
De aanpak van de centrumroute begint met de vervanging van de leidingen van
netbeheerder Enexis. Deze werkzaamheden starten in maart en zijn naar verwachting na de
zomer afgerond. De bewoners van het deel van het gebied waar de gasleiding vervangen
wordt krijgen daar bericht over van Enexis (of hebben dit al gekregen).
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Traais Energie Collectief (TEC)
Het Traais Energie Collectief (TEC) is bezig met projecten om duurzame energie toe te
passen in de kern Terheijden. Eén van die projecten, het aanleggen van leidingen voor een
warmtenetwerk, loopt door de centrumroute. De gemeente heeft met het TEC afgesproken
om samen te kijken of werkzaamheden gecombineerd kunnen worden.
Ontwerp
De opmerkingen die u als bewoners inbracht tijdens de eerdere informatiebijeenkomsten, per
mail of per post hebben we waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Het is mogelijk
dat er nog laatste aanpassingen in het ontwerp noodzakelijk zijn.
Eén van de onderwerpen die we nog aan het uitwerken zijn, is het vervangen van de
riolering. Eerdere inspecties gaven aan dat de riolering gedeeltelijk vervangen moet worden.
Zoals u wellicht gemerkt heeft, hebben we het gehele tracé ingemeten. De metingen
gebruiken we om de riolering “door” te rekenen. De berekeningen leiden tot een aanpassing
van de riolering waarmee we wateroverlast in de toekomst beperken.
Uit de reacties van de bewoners kwam naar voren dat zij het liefst een “stille” verharding
willen. We willen in de route dan ook graag geluidsreducerende klinkers toepassen.
Voordat de aannemer bij uw deel van de route begint, komt er iemand namens de gemeente
bij u langs om de specifieke situatie voor uw deur te bespreken. Deze bewoners krijgen
hierover nog een bericht. Waar mogelijk zijn kleine aanpassingen bespreekbaar.
Uitvoering
Zoals aangegeven wordt er gestart met de werkzaamheden door Enexis. Dit is van invloed
op de start van de werkzaamheden door de gemeente. Daar kunnen we dan helaas
momenteel ook nog niet veel over zeggen. Naar verwachting voert de gemeente geen
grootschalige werkzaamheden uit voor de zomer van 2018. De komende tijd gebruiken we
voor het ontwerp voor de inrichting van het Dorpsplein en het gebied rondom van de Lidl. Dit
stemmen we nog met u af.
Zodra we meer weten over de planning van de werkzaamheden, laten we u dat natuurlijk
weten.
Actuele informatie, inclusief tekeningen van het ontwerp, kunt u vinden op onze website:
www.drimmelen.nl > projecten openbare ruimte
Met vriendelijke groeten,
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