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Geachte raad,
mededeling

ln de oordeelsvormende raad van 4 april hebben wij u mondeling geïnformeerd dat de duikerbrug bij
de Dorpsstraat met onmiddellijke ingang gesloten is voor alle verkeer. Wij hebben dit besluit
genomen omdat we een metingsrapport binnen hadden gekregen waaruit verschuiving van de
constructie bleek.

lnmiddels hebben wij nader onderzoek laten doen naar de staat van de brug. Een gespecialiseerd
bureau heeft gekeken of deze afsluiting terecht was en welke maatregelen nodig zijn om de brug
weer vrij te geven voor verkeer. Geconstateerd is dat de brug inderdaad in zo'n staat verkeert dat de
brug de komende tijd gesloten moet blijven voor auto- en vrachtverkeer en alle vaarverkeer. De
route door de Dorpsstraat naar de Almondeweg (en andersom) zal wel weer voor fietsers en
voetga ngers toegankel
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worden.

Voor fietsers en voetgangers gaat de brug binnenkort weer open. Lopen en fietsen veroorzaken
geen schadelijke trillingen en de fietsroute kan voldoende veilig worden ingericht in het midden van
de brug. Omdat we een afzetting moeten aanleggen voor de loop- en fietsroute, kunnen we nog niet
precies aangeven wanneer de openstelling zal ingaan. Zodra dit bekend wordt, zullen we dit via de
website van de gemeente aan iedereen bekend maken.
Duur afsluitingvoor auto- en vrachtverkeer

Auto's en vrachtwagens zorgen voor te veel trillingen op de brug en dat kan de kwetsbaar geworden
constructie van de brug niet (meer) hebben. Wij hadden het graag anders gezien, maar de brug blijft
gesloten voor auto's en vrachtverkeer totdat de brug vervangen is.
We moeten rekening houden met het feit dat dit wel geruime tijd, mogelijkerwijs enkele jaren, zou
kunnen duren. Onder de brug lopen belangrijke nutskabels en leidingen, zoals een hogedruk gas- en
hoogspanningsleiding. We hebben samen met de nutsbedrijven al een verkenning gedaan naar de
doorlooptijden en mogelijkheden om in fasen de brug te vervangen. Voor het verantwoord
verplaatsen van dergelijke nutsvoorzieningen hebben de nutsbedrijven veel tijd nodig. Het zijn in dit
geval leidingen die niet zomaar uitgezet kunnen worden omdat er dan hele gebieden zonder gas of
elektriciteit komen te zitten. Pas als kabels en leidingen door de nutsbedrijven zijn omgelegd,
kunnen we brugdelen vervangen.
Ook v oor v aarv erkeer gesloten

Voor de bootbezitters met hun ligplaats aan de Pastoorswateringen is de afsluiting van de
duikerbrug extra vervelend. Ook boten mogen tijdens de afsluiting niet onder de brug doorvaren.
Omdat we maatregelen moeten treffen, die de verdere achteruitgang van de constructie moeten
verhinderen, verwachten we dat het doorvaren niet meer mogelijk is. De vleugelwanden en muren
zijn ook in slechte staat en vertonen al meerdere gebreken.

Voor de bootbezitters met hun ligplaats aan de Pastoorswateringen kijken we nog uit naar passende

oplossingen.
De komende dagen /weken zullen we de aanbevolen maatregelen, zoals bestempeling en het
plaatsen van extra sensoren t.b.v. de monitoring van de constructie zo snel mogelijk treffen.
Vanaf volgende week zullen gezien de hoeveelheid de rapporten voor de raad ter inzage worden
gelegd. Via de griffier kan een afspraak worden gemaakt.

Uiteraard zullen we u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte houden.
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