Informatie start uitvoering
Omdijking Haaften
Dijkvak 4a
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Welkom
Veiligheid en omgeving
De werkzaamheden aan de omdijking
Planning van de werkzaamheden
Wat merk je van de werkzaamheden?
Overige werkzaamheden en communicatie op langere termijn
Monitoring
Schade- en klachtenproces
Vragen
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1. Welkom bewoners
omdijking dijkvak 4a
Aanleiding: Waar komen we vandaan? Wat
gaat er komen?
Doel: informatie verstrekken over onze
werkzaamheden in de groene omdijking.
Introductie: Arjan Bouwmeister en Len van
den Heuvel
Communicatie tot nu toe
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2. Veiligheid en omgeving
Wij nemen als Alliantie alle maatregelen om te
voorkomen dat dingen mis kunnen gaan.
Tevens nemen wij maatregelen voor als dingen
wel (kunnen) misgaan; denk hierbij dat bij
bepaalde werkzaamheden er niemand in het huis
of de tuin mag zijn.

Puur om te voorkomen dat als het toch misgaat er
geen persoonlijk letsel is.
Wij hebben hierbij ook hulp van de omgeving
nodig: de bouwplaats is geen speelplaats.

Onderzoek naar verbeteren veiligheid tussen
passanten en werkverkeer binnen werkgebieden
loopt.
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3. De werkzaamheden
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3. De werkzaamheden

Eindsituatie dijk

Eindsituatie dijk
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3. De werkzaamheden
• Aan- en afvoer via noorden.
• Damwandstelling op de bestaande dijk.
• Werktijden: 7u tot 17u.
• Schaftkeet bij vrachtwagenparkeerplaats.
• Geen lichtmasten nodig.
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4. Planning van de werkzaamheden
• Voor 15 maart 2022: Bomenkap.
• Medio – eind mei 2022: Voorbereidende grondwerkzaamheden en
verwijderen kabels
• Eind mei – medio juni 2022: Aanbrengen damwand
• Medio – eind juni 2022: Grondwerkzaamheden en afronden dijk
• Planning kan enkele dagen schuiven i.v.m. voorafgaande
damwandwerkzaamheden.
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5. Wat merk je van de werkzaamheden?
• Achtertuinen bij omdijking deels tijdelijk niet gebruiken
• Geluid en trillingen door damwandstelling en graafmaterieel
• Bezoek damwandstelling bij Vuren?

• Stof door ontbreken gras
• Bereikbaarheid via Waalbandijk en/of Dreef
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6. Overige werkzaamheden en
communicatie op langere termijn
• Werkzaamheden tuimelkade
Kerkewaard
• Damwand in teen westzijde
Haaften (winter 2023/2024)
en bovenin dijk Kaap (medio
2024)

Winter 2023/2024

• Vooraf aan deze
werkzaamheden
informatiebijeenkomsten
Medio 2024
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6. Overige werkzaamheden en
communicatie op langere termijn
• Ontwerp plein kerk Haaften: vervolgsessie op 17 maart 2022
• Keten en informatiecentrum in Kerkewaard: t/m 2025.
• Informatie via BouwApp
• Vervolgbijeenkomst na eerste week damwandwerkzaamheden?

12-3-2022

pagina 11

7. Monitoring
Monitoring op het project:
Voorkomen van schade aan woningen door middel van monitoring van
beweging en trillingen op de woning
• Op verzoek delen van de monitoringsgegevens
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7. Monitoring opname woningen en
plaatsen scheurmeters
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7. Monitoring door middel van
zettingsboutjes

•Hiermee meten we of
een woning in de verticale
richting beweegt.
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7. Monitoring door middel van
tiltsensoren
Tiltsensor:
• De tiltsensoren/hoeksensor registreert een verschil in hoeken. Door deze hoeken te
vertalen, kunnen we beweging constateren in de woning.
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7. Monitoring door middel van trillingsmeters
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7. Monitoring
• Trillingsmeters: Op vooraf geselecteerde woningen worden trillingsmeters
opgehangen. Een ruime tijd voor de werkzaamheden worden deze
opgehangen. Dit doen we om de autonome/natuurlijke trillingen waar te
nemen in een woning. Het hard dichtvallen van een deur. Het langsrijden van
de streekbus enz. Zo kunnen we zien of er trillingen optreden in de normale
situatie en straks in de werksituatie.
• We laten op verzoek in de data het aantal trillingen zien ( x,y enz ) richting van
de trillingsmeting, de frequentie van de trilling en de grootste snelheid de
durende de gehele meetperiode.
• Als een trilling bijvoorbeeld 1-malig over de interventie of signaalwaarde gaat hoeft niet
direct te betekenen, dat er schade ontstaat.
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8. Schade- en klachtenproces
• Meerdere processen:
• 1 voor nadeelcompensatie
• 1 voor uitvoeringsschade
• 1 voor klachten en meldingen
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Nadeelcompensatie
• Bijvoorbeeld waardevermindering van de woning of inkomstenderving
bedrijf.
• Als de schade onevenredig groot is in vergelijking tot de schade die
anderen ondervinden, kunt u in aanmerking komen voor een financiële
vergoeding.
• Een aanvraag voor nadeelcompensatie kan worden ingediend bij het
dagelijks bestuur van het waterschap.
• Dit kan zodra het Projectplan Waterwet onherroepelijk is, dus na de
uitspraak van de Raad van State.
• Uw aanvraag wordt behandeld door een onafhankelijke
deskundigencommissie die advies uitbrengt aan het dagelijks bestuur van
het waterschap. Het dagelijks bestuur neemt uiteindelijk een besluit op uw
aanvraag.
12-3-2022
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Schade melden: hoe doe ik dat?
Heeft u schade door de werkzaamheden aan de nieuwe dijk, dan kunt u dit melden
door te mailen naar: schade@gralliantie.nl*. Vergeet niet uw naam, adres en
telefoonnummer hierbij te vermelden. Bij dringende zaken kunt u bellen met de
Alliantietelefoon: 06 22 88 08 09.

Samenvatting

Nadat uw mail is ontvangen, krijgt u binnen twee werkdagen reactie per mail.
Aansluitend komt de schadecoördinator van de alliantie binnen zeven werkdagen een
opname doen van de schade.

Op basis van de opname ontvangt u binnen twee werkdagen een mail met de
mededeling of de schadeclaim wordt:
• Toegewezen
• Afgewezen (indien uw schadeclaim wordt afgewezen onderbouwen we waarom)
• Er nader onderzoek nodig is; bij grote schadegevallen wordt een schadeexpertisebureau ingezet om de schade verder af te wikkelen.
Als uw schadeclaim wordt toegewezen, dan ontvangt u een brief met een
uitkeringsovereenkomst. Zodra de alliantie de door u getekende
uitkeringsovereenkomst van u heeft ontvangen, wordt het overeengekomen bedrag
van de schadeclaim binnen twee weken na ontvangst aan u uitgekeerd.

2 werkdagen

7 werkdagen

2 werkdagen

* Heeft u geen e-mailadres? Bel dan uw omgevingsmanager, dan handelen we het samen af

12-3-2022

pagina 20

Klacht of melding: hoe doe ik dat?
Heeft u een klacht over het werk van de alliantie of wilt u ergens melding van maken? Dat kunt u doen door
te mailen naar: info@gralliantie.nl *of maak een melding in de Bouwapp. Vergeet niet uw naam, adres en
telefoonnummer hierbij te vermelden. Klachten of meldingen kunnen ook doorgegeven worden door te
bellen met de Alliantietelefoon: 06 22 88 08 09.
Nadat uw mail of melding is ontvangen, krijgt u daarvan uiterlijk de volgende werkdag van ons een
bevestiging per mail. Hierbij geven we aan hoe snel we een antwoord of oplossing kunnen geven:
•

In geval van een urgente klacht streven we ernaar binnen twee werkdagen een antwoord of oplossing
voor te stellen.

•

In geval van minder urgente meldingen streven we ernaar binnen 5 werkdagen een antwoord of
oplossing voor te stellen.

Aan de hand van uw klacht of melding wordt een uitvoerder of specialist gevraagd mee te denken over een
antwoord of maatregel. Binnen de aangegeven termijn krijgt u vervolgens ons antwoord en waar mogelijk en
nodig treffen we maatregelen om de klacht te verhelpen of in de toekomst te voorkomen.
* Heeft u geen e-mailadres? Bel dan uw omgevingsmanager, dan handelen we het samen af
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9. Vragen?
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