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Ons kenmerk : NB20025/21/GRO/0302-A 
Uw kenmerk :  

Betreft : Het voorstellen van aannemingsbedrijf Van Gelder  
 

 
Beste bewoners/ondernemers 

 
 

Via deze, toch onpersoonlijke, weg willen wij ons voorstellen. We zijn de aannemer die 

de “Herinrichting van de Lange Burchwal, Wijngaardstraat en omgeving” gegund heeft 
gekregen van de gemeente Oudewater. Over de aanpak van de uitvoering willen wij u 

graag nader informeren.   
 
Wij zijn aannemingsbedrijf Van Gelder die, met ruim 1100 werknemers, boven- en 

ondergrondse infrastructuur realiseert. Van Gelder is een familiebedrijf met collega’s die 
hart hebben voor de civiele techniek en de kracht haalt uit het samenwerken.  

De samenwerking willen wij ook met u aangaan, want alleen in harmonie kan het beste 
resultaat behaald worden. Wij vertellen u hier meer over in de webinar, waar u zich op 
het andere blaadje voor kan inschrijven.   

 
Wat gaat er gebeuren 

Lange Burchwal: De slingers in de weg verdwijnen. De herinrichting wordt grotendeels 
uitgevoerd in gebakken klinkers. De fietsstroken worden verbreed en op locaties, waar 
het voetpad smal is, worden stootbanden (biggenruggen) geplaatst. 

 
Wijngaardstraat en omgeving: Er worden geen verhoogde stoepranden aangebracht. De 

herinrichting wordt grotendeels uitgevoerd in gebakken klinkers. Er worden op 
belangrijke locaties  wel maatregelen getroffen, zodat hulpdiensten altijd op tijd ter 
plekke kunnen zijn. Daarnaast worden de parkeerplaatsen aangegeven, waar 

geparkeerd kan worden en waar geen sprake is van overlast. 
 

Wanneer  
Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden. We 
beginnen 22 maart 2021 met de werkzaamheden en starten in fase A1. De fasering 

vindt u aan de achterzijde van deze brief terug. Onze doelstelling is dat het project 
voorjaar 2022 al wordt opgeleverd.   

 
 
 

 

 

Aan de bewoners rondom Lange Burchwal en Wijngaardstraat in 

Oudewater 
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Fasering 

Om de bereikbaarheid van de nood -en hulpdiensten en u aan te houden, werken we in 
fases. We starten aan de kant van het Oranje Bolwerck en werken richting Vinkenbuurt. 

 

Direct aanwonenden worden minimaal een week voor aanvang werkzaamheden op de 
hoogte gesteld doormiddel van een bewonersbrief. Hierin staat de 
parkeervoorzieningen, omleidingen en overige zaken die van belang zijn. Deze 

informatie vindt u ook terug in de “Werk in Uitvoering” App. (zie hiervoor 
Communicatiemiddelen op de volgende pagina). 

 
Hinder 

Er wordt zoveel mogelijk van kruispunt naar kruispunt gewerkt. 
Voor de Lange Burchwal is er sprake van een halve wegafzetting, waardoor het verkeer 
langs de werkzaamheden kan rijden. Woningen blijven altijd bereikbaar via 

loopschotten. Door de werkzaamheden kunnen er tijdelijk minder parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn. Wij creëren hiervoor tijdelijk parkeerruimte op het Oranje Bolwerck.  

 
Communicatie 
Het team van Van Gelder heeft  een omgevingsmanager waar u uiteenlopende vragen 

m.b.t. de werkzaamheden aan kunt stellen. Heeft u bijvoorbeeld een verhuizing of 
leverantie van meubilair, schroom niet contact op te nemen via de omgevingsmanager 

Gert-Jan Roth.  
 
Voor vragen m.b.t. de werkzaamheden is hij te bereiken op telefoonnummer of 

WhatsApp via 06 2127 6007. U kunt ook een e-mail sturen naar 
oudewater@vangelder.com  
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Communicatie middelen 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden surft u naar 
werkinuitvoering.vangelder.com. U krijgt tevens de mogelijkheid om de ‘Werk in 
Uitvoering App’ te downloaden/installeren. Middels gps wordt het dichtbij zijnde project 

weer gegeven.  
U kunt het project ‘Herinrichting Lange Burchwal &  Wijngaardstraat‘ als favoriet 

selecteren met het rechts in de bovenhoek op uw scherm.  
In deze app omgeving vindt u bijvoorbeeld de planning, de fasering, bereikbaarheid, 
foto’s en voortgang. De app wordt wekelijks ge-update.  

 
Informatiebord 

Tijdens de uitvoering staat bij het bouwbord een informatiebord met vitrine. Achter de 
vitrine vindt u de planning en fasering terug.  
 

Digitale bewonersavond  
Wat we normaal fysiek in de wijk doen kan nu niet. Bijeenkomsten met groepen 

bewoners is in deze tijd lastig en momenteel niet mogelijk.  
Wij organiseren samen met de gemeente Oudewater daarom op 15 maart 19:00u een 
webinar (digitale bewonersavond). Tijdens deze avond stellen we ons voor, krijgt u 

informatie over de reconstructie en inrichting, maar ook de fasering en het tijdsbestek 
wordt behandeld. 

 
Hoe kan ik mij aanmelden voor deze webinar? 
U kunt zich aanmelden doormiddel van het scannen van de onderstaande QR code of via 

vangelder.com/oudewater. 
Heeft u op voorhand een vraag? stel deze dan tijdens het aanmelden. Hier krijgt u een 

antwoord op en wellicht wordt deze tijdens de webinar behandeld.  
 

De omgevingsmanagers van de gemeente Oudewater en van Aannemingsmaatschappij 
Van Gelder zien u graag terug op de digitale bewonersavond op 15 maart 19:00.  
Tot dan! 

 
 

 
Hartelijke groet, 
Team van Gelder                                                                                                        

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


