Geachte eigenaar / bewoner,
De gemeente Sliedrecht heeft u in de
afgelopen periode geïnformeerd over de
uitbreiding van de algemene begraafplaats in
Sliedrecht. In de eerdere brief zijn wij als
Gebr. de Koning ook voorgesteld als
aannemer van dit mooie project. Op deze
nieuwsbrief staan de belangrijkste punten uit
de informatie avond en het verdere vervolg
van de werkzaamheden.
Samengevat
De werkzaamheden staan gepland vanaf
week 45, we beginnen dan met het
verwijderen van het groen.
De werkzaamheden zullen in verschillende
fases plaatsvinden, hieronder staan de fases
van het project samengevat.
Fase 1: Medio Nov – Eind Nov 2021
• Werkterrein inrichting Oost- en Westzijde
• Verwijderen meubilair, afrastering, bomen
en beplanting
• Plaatsen toegangsbrug Oostzijde
Fase 2: Eind Nov – Eind Dec 2021
• Uitvlakken werkterrein en realiseren
• Aanbrengen damwand met elektrische
trilblok Oostzijde
• Aanbrengen damwand met de silent piler
Westzijde
• Aanbrengen ankers
• Aanbrengen permanente drainage
Fase 3: Begin Jan 2022 – Medio Dec 2022
• Aanbrengen eerste, tweede en derde
ophoogslag met rustperiodes en een
zettingsperiode.
• Ontgraven grond uit ophoging
• Verwijderen Big Bags
Fase 4: Medio Dec 2022 – Begin Feb 2022
• Aanbrengen stalen deksloof en hekwerk.
• Egaliseren en inzaaien

Bouwapp
Naast de gebruikelijke bewonersbrieven willen
wij de BouwApp inzetten om de omgeving te
informeren over de voortgang van het project.
Door de Bouwapp te downloaden in de app- of
Play store krijgt u een extra mogelijkheid om
op te hoogte te blijven van het project. Het
Project is vanaf nu beschikbaar in de
BouwApp. Hieronder staat een QR-code om u
direct naar de download pagina te leiden.

Gesprekken bewoners langs de deur
Bij de bewoners van Stationsweg 109 t/m 179,
De Savornin Lohmanlaan en Cort van der
Lindenlaan1, 3 wordt een voordeurgesprek
gehouden om kennis te maken. Bij de
bewonersavond heeft u aangegeven of u hier
behoeft aan heeft. Aan de deur kunnen we de
niet beantwoorde vragen behandelen en u
attenderen en helpen met het gebruik van de
BouwApp.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunnen deze
o.a. via de bouwapp en tijdens de
bewonersavond worden gesteld. Daarnaast is
onze omgevingsmanager Gert Verhoeff tijdens
kantooruren bereikbaar op het volgende
nummer:
• 078-6442644
We zien uit naar een prettige samenwerking.
Vriendelijke groet namens het projectteam van
Gebr. de Koning

