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Welkom 
De wethouder heet de vertegenwoordigers van de bewonersvereniging welkom en stelt de 
medewerkers van de gemeente voor. Hij is blij dat we om de tafel zitten en benadrukt nogmaals dat hij 
het vervelend vindt dat de reactie van de gemeente per brief verkeerd is overgekomen. Dat was niet 
zo bedoeld. Vervolgens lopen we de aangedragen vragen en knelpunten met elkaar langs. 
 
Resterende werkzaamheden 
Deze week en volgende week worden inritten bestraat en geasfalteerd en het laatste stuk fietspad 
geasfalteerd. Er worden nog verkeersborden geplaatst en de bermen worden opgeruimd en 
ingezaaid. Voor de locatie van de ondergrondse containers wordt nog een oplossing gezocht. 
Afrondende werkzaamheden volgend jaar zijn: de Herenweg ontdoen van klinkers en asfalteren, op 
zowel de Gageldijk als de Herenweg een asfaltdeklaag aanbrengen en bomen planten. Naar 
verwachting zal dit niet eerder dan na de zomer van 2022 plaatsvinden vanwege de tussentijdse 
vervanging van de elektriciteitskabel door Stedin. 
 
Kabel Stedin 
De definitieve afronding van het werk vindt plaats nadat Stedin de middenspanningskabel heeft 
vervangen. De gemeente heeft nogmaals uitgelegd dat Stedin pas in maart kwam met dit bericht, dit 
was voor de gemeente niet te voorzien. Stedin was zelf ook geconfronteerd met een aanvraag die een 
capaciteitsvergroting van de kabel vergt. Het gaat om in totaal 10 km kabel, vanaf een verdeelstation 
in Zandweg-Oostwaard om de Maarsseveense plassen heen. 
Stedin is op dit moment bezig met de uitwerking van de plannen. De bedoeling is zoveel mogelijk via 
boringen te doen en zo mogelijk in de berm. Als de uitwerking van Stedin bekend is, kan de gemeente 
de conclusie trekken of we inderdaad moeten wachten met asfalteren of dat we toch vooruitlopend op 
het werk van Stedin het asfalteerwerk kunnen afronden. Gezamenlijke doel van Stedin en gemeente 
is geen schade in een nieuwe, definitieve weg veroorzaken. Dit wordt door de bewoners-
vertegenwoordigers gewaardeerd. 
 
Planning Stedin 
De planning van Stedin is om begin 2022 te starten met de uitvoering. De werkzaamheden duren zo’n 
5 à 6 maanden. De weg hoeft niet afgesloten te worden, er wordt gewerkt in korte werkvakken 
waarlangs verkeer mogelijk is. Per werkvak wordt steeds een korte periode gewerkt (met minimale 
overlast), waarna wordt doorgegaan naar het volgende werkvak.  
Aansluitend kan de gemeente na de zomer de finale asfalteerwerkzaamheden uitvoeren. Precieze 
planning volgt na de uitwerking van de plannen door Stedin, verwacht eind 2021. 
 
Glasvezel 
De vraag is of met het trekken van een nieuwe kabel door Stedin tegelijk ook glasvezel meegenomen 
kan worden. De gemeente is hier niet voor verantwoordelijk, maar ziet ook de goede kans en wil zich 
hier actief voor inzetten. De gemeente zal dit dan ook inbrengen in het overleg met Stedin en de 
andere nutsbedrijven. De bewoners-vertegenwoordigers geven aan dat naar verluid enkele bedrijven 
en bewoners bereid zouden zijn om hierin mede te investeren; zij doen de suggestie om dit te 
enquêteren.  
 
 



Zetting 
Gezien de slappe bodem en het gebruik van licht opvulmateriaal in de rioolsleuf bestaat het risico van 
extra zetting (bodemdaling) in de eerste twee jaar. Dit kan gevolgen hebben voor de weg 
(spoorvorming) maar niet voor het nieuwe riool. Als volgend jaar de afsluitende 
asfalteerwerkzaamheden gedaan worden, is duidelijk of er sprake is van extra zetting. Zo ja, dan 
wordt dit voorafgaand aan het asfalteren hersteld. Vanwege de slappe bodem van veen en klei zal 
ook na twee jaar altijd lichte zetting blijven optreden. Hiermee wordt rekening gehouden in de 
onderhoudscyclus. 
 
Onvoorziene zaken 
De gemeente geeft aan dat op dit moment geen verdere risico’s zijn voorzien. Zij geeft aan dat 
onvoorziene zaken tóch zouden kunnen gebeuren omdat dat niet voor 100% uit te sluiten is. 
 
Schade 
Er is in het algemeen gesproken over individuele schades als gevolg van de 
herinrichtingswerkzaamheden. De situatie is volgens de bewonersvereniging wisselend. Er zijn 
bewoners die schade gemeld hebben. Een deel heeft reactie ontvangen en een deel niet. En er zijn 
bewoners die wel schade hebben maar het te veel gedoe vinden om het te melden of die zitten te 
wachten op een eindinspectie. Voor de communicatie spreken we af dat de gemeente bewoners actief 
zal informeren over: 

 Heb je schade ingediend en een reactie ontvangen? Dan is het in behandeling. 

 Heb je schade ingediend en niets meer vernomen? Dan is het goed om navraag te doen, want 
wellicht is er met de melding iets verkeerd gegaan. 

 Heb je wel schade maar het niet ingediend? Dan wijzen we nogmaals op de mogelijkheden 
(contact zoeken met de gemeente, contact opnemen met je eigen verzekering). 

 
Schade moet uiterlijk een half jaar na afloop van het project gemeld worden (feitelijke afronding is na 
het asfalteren van de deklaag en het planten van de bomen), maar het advies is niet te lang te 
wachten omdat het anders steeds lastiger wordt om de relatie met het werk aan te tonen. 
 
Kruising 
De vraag is of de kruising bij het Strandbad te krap is. De gemeente licht toe dat de kruising – na een 
paar kleine, reeds uitgevoerde aanpassingen – prima voldoet. Verkeerskundigen bevestigen dit. Het is 
niet ruim, maar remt daarmee wel de snelheid af. De rand van de plateaus is laag zodat hele grote 
vrachtwagens de rand kunnen ‘meepakken’. 
 
Snelheid 
Er is bewust niet gekozen voor drempels om de snelheid te remmen, omdat dit gezien de slappe 
grond zou kunnen leiden tot trillingen en schade aan de huizen. Er is geconstateerd dat er (te) hard 
wordt gereden en er wordt gevraagd of het mogelijk is op de snelheid te handhaven. De gemeente 
gaat kijken of op de Herenweg in de tijdelijke situatie iets met belijning kan worden gedaan op het 
gedeelte met de tijdelijke klinkers om in ieder geval op optische wijze de snelheid te remmen. Op de 
Gageldijk is de belijning al conform de eindsituatie.  
 
Fietspad 
Er is een klein stukje fietspad vergeten om te asfalteren bij de ingang naar het terrein van de 
Maarsseveense Plassen. Er ligt alleen een puinverharding. De gemeente zal dit nagaan.  
 
Tot slot 
Gezamenlijk kijken we terug op een constructief gesprek in een goede sfeer. Afgesproken wordt een 
gezamenlijk verslag te maken welke de gemeente kan gebruiken voor een toegezegde deur-aan-deur 
brief aan alle bewoners. De afspraak wordt gemaakt om over drie maanden opnieuw bij elkaar te 
komen om de voortgang te bespreken. 
 


