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Reconstructie Het Rode Dorp – De impact van Corona

Heijmans Infra regio Noord-West
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft
Telefoon: (075) 687 22 22
Mail: rodedorpheijmans@gmail.com
www.heijmans.nl

Geachte heer/mevrouw,

De wereld staat op zijn kop en we houden allemaal onze adem in. De ontwikkelingen rond Corona volgen
elkaar momenteel snel op en het einde is helaas nog niet in zicht. Ook voor het project Reconstructie
Rode Dorp heeft het virus impact, hoewel we nog niet precies kunnen voorzien wat dat precies zal zijn.
Wel weten we zeker dat de door ons beoogde participatiebijeenkomst voor Mijn Straat niet door kan
gaan. Wij onderzoeken nog hoe wij jullie op een alternatieve manier kunnen laten anticiperen bij het
ontwerp. Voor onze overige werkzaamheden lijkt het erop dat deze nog steeds door kunnen gaan,
uiteraard houden wij continu aandacht voor de gezondheid van onze medewerkers en de omgeving.
Voorbereidende werkzaamheden Heijmans - bodemonderzoek
Heijmans is op dit moment bezig met de voorbereidende werkzaamheden die gelijktijdig met het ontwerp
kunnen plaatsvinden. Tweede week april starten wij met bodemonderzoek. Er worden 24 boringen
uitgevoerd en ook ter plaatse van gedempte sloten wordt geboord.
Daar waar wij gaan boren, zetten wij de locatie af met pionnen. Daarnaast worden door de hele wijk
peilbuizen geplaatst ten behoeve van grondwaterstandmonitoring. De werkzaamheden nemen in totaal
ongeveer vijf werkdagen in beslag.
Bereikbaarheid bouwteam tijdens Corona
Wij blijven gewoon bereikbaar via WhatsApp en via het e-mailadres dat hieronder staat gemeld. Wij
wilden een inloopuur inrichten in de wijk, maar hier zullen wij mee moeten wachten tot tenminste 1 juni
2020. Ook hopen wij binnenkort een speciale website voor de reconstructie van het Rode Dorp in de
lucht te hebben. Via die website zullen wij u actief gaan informeren over de werkzaamheden en de
voortgang.
Vragen of meer informatie
Er is een projectpagina beschikbaar op de website van de gemeente waarop u informatie kunt
terugvinden over het Rode Dorp; www.alphenaandenrijn.nl. Kies en klik vervolgens op “in Alphen aan
den Rijn / Projecten en reconstructies / Alphen aan den Rijn / Reconstructie Rode Dorp”.

Indien u nu al vragen of meldingen heeft over het project, dan kunt u deze mailen naar het volgende email adres: rodedorpheijmans@gmail.com of u kunt bellen of een WhatsApp-bericht sturen naar het
volgende telefoonnummer: 0650172341.
Wij wensen u allemaal een goede gezondheid toe. Zorg goed voor elkaar.
Met vriendelijke groet,

Ilse Verwer
Omgevingsmanager Heijmans
Bouwteam Het Rode Dorp

