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Algemeen
De riolering en het straatwerk van de Leunisdijk is aan vervanging toe. Voordat we hiermee aan de
slag gaan, denken we graag samen met de aanwonenden van de Leunisdijk na over de inrichting
van de straat. Vervanging van het riool en het straatwerk biedt namelijk de mogelijkheid om
veranderingen aan de inrichting aan te brengen.
Met het opnieuw inrichten van de Leunisdijk wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid
en klimaatadaptatie.
Presentatie
Op 19 juli 2018 is er een meedenkavond georganiseerd. De avond bestond uit twee delen. In het
eerste deel is uitleg gegeven waarom de Leunisdijk wordt aangepakt. Het tweede deel bestond uit
informatie ophalen bij bewoners. Tijdens deze avond konden bewoners zich opgeven voor een
klankbordgroep.
Hoe nu verder
Afgelopen tijd zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd zoals een bodemonderzoek en rioolinspectie.
Tijdens de meedenkavond is er veel waardevolle informatie opgehaald. Deze informatie wordt
gebruikt als input voor het ontwerp. Dit ontwerp wordt door een ingenieursbureau en de gemeente
verder uitgewerkt, uitdrukkelijk in afstemming met de klankbordgroep.
De klankbordgroep komt 5 a 6 keer bij elkaar en zal circa twee uur per keer duren.
De eerste bijeenkomst met de klankbordgroep zal medio september plaatsvinden. Een
ingenieursbureau gaat het ontwerp maken maar ook de werkomschrijving voor de aannemer.
Voordat het ontwerp wordt vastgesteld worden alle bewoners uitgenodigd om kennis te nemen van
het ontwerp en hierop te reageren.
Afhankelijk van de snelheid van de voorbereiding streven we ernaar om de uitvoering Leunisdijk na
de bouwvak 2019 te starten.
Voor aanvang van de werkzaamheden worden bij alle woningen langs de Leunisdijk een voor- en
een eindopname gemaakt in verband met trillingen en mogelijke schade die hierbij kan ontstaan.
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