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Onderwerp I nformatie brief dui kerbrug-maart

Beste omwonende,

Met deze brief willen we u meer vertellen over de stand van zaken rond de duikerbrug en het ontwerp waar
we nu aan werken.

Waar staan we nu?

Het definitief ontwerp is bijna af. We zijn nu aan het controleren of de nieuwe tracés voor kabels en

leidingen aansluiten op bestaande tracés door de Dorpsstraat en de Almondeweg. Uit het laatste overleg
met de kabel- en leidingbedríjven blijkt dat we hier nader onderzoek ter plekke voor nodig hebben. Zodra de

uitkomsten beschikbaar zijn, weten we wat er nodig is om het ontwerp definitief te maken en wanneer we
het aan u kunnen presenteren. We verwachten u dan ook meer te kunnen vertellen over de planning van de
uitvoering. U ontvangt een uítnodiging voor een inloopavond waarbij de aannemer aanwezig zalzijnom het
ontwerp toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

De uitstraling van de nieuwe duikerbrug
ln onze vorige brief stond een impressie van het uiterlijk van de brug. U kon uw mening of suggesties naar

ons toesturen. We hebben enkele reacties ontvangen die gingen over de doorvaarhoogte onder de nieuwe
brug (de nieuwe doorvaarhoogte zal ongeveer gelijk zijn aan die in de huidige situatie) en de inrichting van

de Dorpsstraat. U leest hier verderop in deze brief meer over.

lnbreng vanuit de Vereniging Oud Oegstgeest (VOO)

We hebben ook de VOO gevraagd om te reageren op het voorlopige ontwerp. We stellen hun expertise en

betrokkenheíd zeer op prijs. De VOO heeft een aantal wensen op tafel gelegd. Hierover blijven we met de

VOO in gesprek en zullen de suggesties, rekening houdend met de afgesproken budgetten en technische
impact op onderhoud en duurzaamheid, waar mogelijk overnemen. Hieronder de belangrijkste elementen uit
de reactie van de VOO:
. Men verzoekt een informatiepaneel over het historische belang van deze plek bij de brug te plaatsen,

. Bepleit wordt om een metalen hek aan beide zijden van de brug (replica van een historische versie) terug
te brengen,

r Men wil een deel van het oude metselwerk behouden,
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I De VoO is positief over het idee van de gemetselde ingangen. Steen, kleur, vorm gelijkend aan hetgeen is
toegepast Ín de huidige duikerbrug,

r Opgemerkt wordt dat een aankleding van de binnenwand kan bijdragen aan het historisch besef,

De inrichting van de Dorpsstraat
De herinrichtingvan de Dorpsstraat hangt samen met de realisatie van de nieuwe duikerbrug. Dít jaar
beginnen we met het verkeerskundig - en belangenonderzoek. Dít onderzoek vormt de ínput voor verder te
ontwikkelen scenarÍo's voor zowel de inrichting van de Dorpsstraat als de verkeerskundige maatregelen
elders in Oegstgeest. We voeren dit onderzoek in 2020 uit.

De verkeerssluis

ln de vorige informatiebrief lieten we u weten dat we nogmaals zouden kijken naar een oplossing om de
verkeerssluis een aantrekkelijker uiterlijk te geven. De mogelijkheden daarvoor zijn helaas beperkt. De
duikerbrug is op dit moment gestut. Het is belangr'rjk dat er geen auto's of vrachtwagens overheen rijden. De
verkeerssluis verhindert dit en moet duidelijk zichtbaar blijven vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid.
De plaatsing van de sluis zorgt er daarnaast voor dat fietsers en voetgangers op een veilige manier over de
brug geleid worden.

De door de omgeving voorgestelde plantenbakken kunnen niet worden geplaatst zonder de zichtbaarheid en
de werking van de sluis te verminderen. Als alternatief om de uitstraling van de Dorpsstraat te verfraaien,
zullen er komende zomer, vanaf week20/27, bloemenmanden worden opgehangen aan de lantarenpalen
(vanaf de duikerbrug tot aan de kruising met de president Kennedylaan).

Verdere communicatie

Dit is de laatste ínformatiebrief die u op papier ontvangt. We houden u graag zo goed mogelijk op de hoogte,
maar zullen dat vanuit het oogpunt van duurzaamheid en efficiency via een digitale nieuwsbrief gaan doen.
Wilt u op de hoogte blijven, maar heeft u zích nog niet aangemeld? Stuur ons dan uw e-mailadres via het
formulier
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Dhr. J.A. Lansbergen

teammanager Beheer en Onderhoud
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