
 

 

 
 
 
 
 Aan: Bewoners van dit pand 

 
 
 
 

 
Hardinxveld-Giessendam, 4 december 2020 

 
 
Betreft: Vervangen kademuur Graafdijk Oost  

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De Kuiper Infrabouw gaat in opdracht van de Gemeente Molenlanden de kademuur aan de Graafdijk 
Oost/Nieuwe Dam in Molenaarsgraaf vervangen.  
 
Met dit schrijven willen wij u informeren over de voorgenomen werkzaamheden. Wij zorgen graag voor 
een correcte uitvoering van het werk en begrijpen dat dit mogelijk wat vragen bij u oproept.  
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande kademuur en het aanbrengen van 
een nieuwe kademuur. De planning is dat de werkzaamheden medio februari 2021 zullen starten en 
medio april 2021 gereed zullen zijn. Vooraf zullen kleinschalige voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd worden.  
 
Om u van de juiste informatie te voorzien zullen we een informatiemiddag organiseren. De 
informatiemiddag zal op woensdag 20 januari tussen 15:00 en 18:30 uur gehouden worden op de 
Nieuwe Dam. De projectleider en de uitvoerder/omgevingsmanager zijn aanwezig om bewoners en 
belangstellenden een persoonlijke toelichting te geven. Om de (koude) januari middag plezierig te 
maken zullen we tijdens de informatiemiddag gratis warme erwtensoep serveren.  
Tevens zullen we op de projectpagina informatie plaatsen over de werkzaamheden. De projectpagina 
kunt u vinden op www.dekuiperinfrabouw.nl/kademolenaarsgraaf of www.facebook.com/Vervangen-
Kademuur-Molenaarsgraaf-101757108465375. Op de basisschool CBS De Bron zal een voorlichting 
worden gegeven over de gevaren van de machines. 
 
Het verkeer kan te allen tijde de Nieuwe Dam en de Graafdijk Oost gebruiken, met uitzondering van de  
momenten dat het pontoneiland op en afgebouwd wordt. Op die dag is de Nieuwe Dam gesloten voor 
verkeer. Tijdens diverse werkzaamheden zullen verkeersregelaars aanwezig zijn. 
Bedrijven die gebruik maken van de ontsluiting over de Nieuwe Dam voor logistiek willen we graag 
vroegtijdig informeren bij de afsluitingen. Als u hier gebruik van wil maken, willen we vragen om uw 
emailadres aan de uitvoerder/omgevingsmanager Marinus de Bruin door te geven. 
 
De parkeerplaatsen langs de kademuur aan de Graafdijk Oost zullen tijdens de werkzaamheden komen 
te vervallen. Ook de bushalte en de voetgangersoversteekplaats zullen tijdelijk worden verplaatst. 
Tijdens de informatiemiddag vertellen we u hier graag meer over.  
 
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht op het wekelijks inloopspreekuur op de 
woensdagen tussen 14:00 en 15:00 uur bij de uitvoeringsunit. Hier is de omgevingsmanager Marinus de 
Bruin aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Marinus is tevens te bereiken op 
m.debruin@dekuiperinfrabouw.nl.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
De Kuiper Infrabouw, 
 
 
Robert Verrips 
Werkvoorbereider 
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