
 

 

 
 
 
 
 Aan: Bewoners van dit pand 

 
 
 
 

 

 
Hardinxveld-Giessendam, 18 januari 2021 

Betreft: Vervangen kademuur Graafdijk-Oost  

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
In het vervolg op de 1e informatiebrief die u ontvangen heeft over de vervanging van de kademuur aan de 
Graafdijk- Oost/Nieuwe Dam in Molenaarsgraaf ontvangt u hierbij een wijziging op de aangeleverde 
informatie.  
 
In de 1e brief die u ontvangen heeft, is aangegeven dat er een fysieke bewonersmiddag op woensdag 20 
januari van 15:00 uur tot 18:30 uur georganiseerd zal worden.  
 
Vanwege de huidige coronamaatregelen (lock down) kunnen wij deze middag fysiek niet door laten gaan. 
Om u toch van de juiste informatie te kunnen voorzien organiseren we een online informatiemiddag. 
 
Op de projectpagina zullen wij tevens informatie plaatsen over de werkzaamheden. De projectpagina kunt 
u vinden op www.dekuiperinfrabouw.nl/kademolenaarsgraaf of www.facebook.com/Vervangen-Kademuur-
Molenaarsgraaf-101757108465375.  
 
Deze online informatiemiddag zal op niet op 20 januari 2021 maar op dinsdagavond 26 januari tussen 
19:30 en 20:30 uur gehouden worden.  
 
Indien u deze informatiemiddag bij wilt wonen, kunt u een mail sturen naar: 
r.verrips@dekuiperinfrabouw.nl. Dan krijgt u van ons een uitnodiging via de mail. U krijgt dan een link van 
Microsoft teams, waarop u kan klikken. Dan zit u bij ons in de online vergadering. Indien gewenst zullen 
wij u ook een handleiding toesturen hoe u kan inloggen.     
 
Voor de kinderen van de basisschool CBS De Bron zal een filmvoorlichting worden gegeven over de gevaren 
van de machines. 
 
Ivm de huidige coronamaatregelen moeten wij ook het wekelijks inloopspreekuur op de woensdagen 
tussen 14:00 en 15:00 uur bij de uitvoeringsunit online laten plaats vinden totdat de maatregelen een 
fysiek inloopspreekuur weer mogelijk maken. De omgevingsmanager Marinus de Bruin is te bereiken op 
m.debruin@dekuiperinfrabouw.nl voor al uw vragen en opmerkingen tijdens de werkzaamheden. De link 
voor het inloopspreekuur is ook bij Marinus te verkrijgen.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
De Kuiper Infrabouw, 
 
 
Robert Verrips 
Werkvoorbereider 
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