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Nieuw asfalt op Rijksstraatweg
Betreft

Geachte heer/mevrouw,
Binnenkort wordt het asfalt op de Rijksstraatweg vernieuwd. De weg is in slechte staat
en moet daarom worden aangepakt. Met deze brief informeren wij u over deze
werkzaamheden.
Werkzaamheden en planning
In twee weekenden wordt de deklaag van het asfalt vervangen op de Rijksstraatweg. De
werkzaamheden worden door aannemer Heijmans in twee delen uitgevoerd. Op het
kaartje op de achterzijde van deze brief ziet u de twee werkvakken.


Weekend 1: Vrijdag 17 september 20:00 uur t/m maandag 20 september 6:00
uur
In het eerste weekend wordt het asfalt vervangen vanaf de Mijlweg tot en met de
kruising met de Kamerlingh Onnesweg.



Weekend 2: Vrijdag 15 oktober 20:00 uur t/m maandag 18 oktober 6:00 uur
In het tweede weekend wordt het asfalt vervangen vanaf de kruising met de
Kamerlingh Onnesweg tot en met de kruising ter hoogte van tankstation De Haan,
McDonalds en het Postillion hotel.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de Rijksstraatweg op het deel waar gewerkt wordt
afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid met gele bebording. Per weekend beschrijven wij
kort de omleidingsroutes. Op de website dordrechtonderweg.nl en in de app Westelijke
Dordtse Oever in Uitvoering (te downloaden via de Playstore of App Store) vindt u onder
het kopje werkzaamheden de kaartjes met de omleidingsroutes.
Omleidingsroute weekend 1:
Vrijdag 17 september 20:00 uur t/m maandag 20 september 6:00 uur
Het verkeer tussen de Mijlweg en de N3 kan de omleiding volgen via de
Wieldrechtseweg, Wieldrechtse Zeedijk, Kamerlingh Onnesweg, Bunsenstraat en Pieter
Zeemanweg en visa versa.
Amstelwijck is bereikbaar via de Mijlweg en/of Simon de Danserweg. Op de
Rijksstraatweg kunt u zich melden bij de verkeersregelaar, vervolgens rijdt u via een
tijdelijk weg over rijplaten naar de Amstelwijckweg.
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Omleidingsroute weekend 2:
Vrijdag 15 oktober 20:00 uur t/m maandag 18 oktober 6:00 uur
 Dordtse Kil I + II zijn bereikbaar via de N3, Laan van Europa, Laan van Londen,
Simon de Danserweg en de Rijksstraatweg.
 McDonalds, het Postillion Hotel en tankstation de Haan zijn bereikbaar.
 De Rijksstraatweg ten zuiden van de N3 is bereikbaar via de N217 en de nieuwe
Aquamarijnweg.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief of de werkzaamheden? Neemt u dan gerust contact
op met omgevingsmanager Joleen Schrier, joleen@itc-groep.nl of telefoonnummer 085822 04 15.
Met vriendelijke groet,
Marieke Wijsman
Projectleider Asfaltering Rijksstraatweg
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