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Uw brief van: - Ons kenmerk: 363350 
Uw kenmerk: - Contact: Mevr. C. Tang 

 Bijlage(n): - Doorkiesnummer: +31180698 454 
   E-mailadres: c.tang@bar-organisatie.nl 
   Datum: 8 juli 2022 
   
 Betreft: Start uitvoering project geluidsscherm A15/A16 

Geachte raadsleden, 
 
Op 19 december 2019 nam u het besluit tot het realiseren van een geluidsscherm langs de A15/A16. Ook 
stelde u in november 2021 een extra investeringsbudget beschikbaar voor de realisatie. Graag 
informeren wij u verder over dit project. 
 
Start werkzaamheden 
De aannemer Heijmans start deze maand met de voorbereidingen op locatie aan de Hogeweg. Zo wordt 
het ketenpark ingericht en worden kabels en leidingen omgelegd. 
 
Eind juli start het heiwerk door Heijmans. Rijkswaterstaat staat, als wegbeheerder, geen werkzaamheden 
overdag toe. Dit om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer overdag te waarborgen. Wij hebben 
Heijmans inmiddels een geluidsontheffing verleend voor avond- en nachtwerkzaamheden. Tijdens de 
avond- en nachtwerkzaamheden kunnen omwonenden mogelijk geluidsoverlast ervaren. Heijmans 
probeert de overlast te beperken door het gebruik van zoveel mogelijk geluidsarme apparatuur. Ook 
wordt tijdens het werk samen met Heijmans bekeken of het heiwerk zo optimaal mogelijk in de tijd 
uitgevoerd kan worden. Alle aan- en afvoer van materialen vindt plaats via de Rijksweg. 
 
De planning ziet er als volgt uit:  
 

Activiteit  Planning  

- inrichten ketenpark 

- afzetten vluchtstrook en 

verwijderen geleiderail 

- verleggen kabels en leidingen 

Medio juni 2022 

Bouw geluidsscherm: 

- heiwerk funderingspalen 

- plaatsen schermdelen 

 

28 - 30 juli 2022 

September 2022 

Afronding bouwwerkzaamheden  Uiterlijk december 2022 

Groeninrichting  1e kwartaal 2023 



  
  

  Koningsplein 1 
  Postbus 271 
  2980 AG Ridderkerk 

Communicatie richting omwonenden 
Eind mei stuurden wij een brief richting de direct omwonenden met informatie over de start van de 
werkzaamheden en de verleende geluidsontheffing. Vervolgens stuurde de aannemer Heijmans begin 
juni een brief met daarin een planning van de werkzaamheden. De bewonersgroep Seringenplantsoen en 
het wijkoverleg West ontvingen beide brieven ook. Heijmans houdt vanaf 21 juni wekelijks een 
inloopspreekuur van 13.00-14.00 in de keet (Hogeweg) voor vragen van omwonenden.  
 
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


