De Lingense Alliantie
Kostverlorenkade 16
4196 CH Geldermalsen
info@delingensealliantie.nl
06 535 998 51
www.delingensealliantie.nl

Onderwerp: werkzaamheden rondom Pasen 2019

Datum

Kenmerk

Omgevingsmanager

16 april 2019

1710462-04187

Martijn Jansen

Geachte heer/mevrouw,
De Lingense Alliantie is in opdracht van ProRail bezig met de werkzaamheden voor het project
SpoorOmgeving Geldermalsen. Graag brengen wij u op de hoogte van de werkzaamheden in de
nabijheid van uw woning.
Werkzaamheden
Wellicht ten overvloede informeren wij u in deze brief dat aanstaande Paasweekend de eerste
treinvrije periode van het project is. Het project SpoorOmgeving Geldermalsen krijgt dan 76 uur de tijd
om aan het spoor te werken. De werkzaamheden gaan dag en nacht door en vinden met name plaats
op en rondom het spoor bij de overweg aan de Lingedijk. Dit kan geluidshinder veroorzaken.
Het grootste werk wat plaats vindt gedurende de eerste treinvrije periode is het inschuiven van het
spoordek. Dit spoordek is het dek waar de treinen overheen rijden en tegelijkertijd vormt dit de
bovenkant van de toekomstige onderdoorgang. Hieronder leest u welke werkzaamheden we per dag
gaan uitvoeren tijdens de treinvrije periode.

-

Zaterdag 20 april 2019
01.00 uur: buitendienst nemen spoor
Verwijderen rails en ballast
Uithijsen van stootvloeren en
overwegplaten
Aanbrengen van schroefpalen
Aanbrengen damwanden

-

Maandag 22 april 2019
Inhijsen fietsdek
Aanbrengen ballast en rails
Plaatsen bovenleidingsportaal

-

-

Zondag 21 april 2019
Aanbrengen schroefpalen voor
fundering spoordek
Slopen van bestaand landhoofd
Ontgraven
Aanbrengen schuifbanen
Inschuiven spoordek

-

Dinsdag 23 april 2019
05.00 uur: eerste trein!
Afvoer materieel en materiaal
Opruimen werkterrein

-

Afbeelding 1. Werkzaamheden per dag in de treinvrije periode.
In de nacht van woensdag 24 april 2019 vindt er onderhoud plaats door een andere aannemer. Voor
De Lingense Alliantie staat deze nacht als reservetijd ingepland. In de week na het Paasweekend
wordt het gehele werkterrein opgeruimd, waarbij materieel en materiaal wordt afgevoerd.
Wegafsluitingen
Inmiddels is de overweg Lingedijk afgesloten tot en met woensdag 24 april 2019 17.00 uur, met
uitzondering van bestemmingsverkeer. Direct omwonenden kunnen gedurende de wegafsluiting altijd
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bij hun woning komen onder begeleiding van één van onze verkeersregelaars én op vertoon van de
bewonerspas. De omleidingsroute vindt plaats via de overweg Nieuwsteeg (zie afbeelding 2).
Er is een hulpbrug gebouwd om de fietsbrug zo lang mogelijk bereikbaar te houden. Deze hulpbrug is
vanaf donderdag 18 april 2019 07.00 uur afgesloten en gaat op woensdag 24 april 2019 om 17.00 uur
weer open. De hulpbrug blijft in gebruik tot en met vrijdag 10 mei 2019. Omleidingsroute voor fietsers
en voetgangers gaat via de rotonde N833 (zie afbeelding 3).

Afbeelding 2. Omleidingsroute autoverkeer.

Afbeelding 3. Omleidingsroute fietsers en voetgangers .

Kijk mee met de bouw
Van vrijdag 19 april 2019 tot en met dinsdag 23 april kunt u meekijken met de werkzaamheden via de
website: www.delingensealliantie.nl/meekijken. We hebben een camera op het dak van Lingedijk 45
bevestigd. Deze camera maakt per minuut een foto van het werk. Tijdens de werkzaamheden kunt u
alle foto’s bekijken op de website. Zodra alle werkzaamheden zijn afgerond rond het Paasweekend
wordt er een filmpje gemaakt van alle foto’s.
Ondanks dat de werkzaamheden voor ongemak kunnen zorgen, vragen wij uw medewerking en
begrip voor deze situatie. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, aarzelt u dan
niet om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 06 535 998 51 of per mail:
info@delingensealliantie.nl.

Met vriendelijke groet,

De Lingense Alliantie

Martijn Jansen, Omgevingsmanager
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