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IN DEZE EDITIE:

deze keer goed weer

even voorstellen: de toezichthouder

Deze keer goed weer!
De spreekwoordelijke wind heeft de afgelopen weken
in de rug geblazen, want het weer in Zwijndrecht is
goed geweest. Daarom kon er vlot worden doorgewerkt
in Develpoort. Hierbij een kort relaas.
Na een mislukte poging begin april is de asfaltdeklaag
in de H.A. Lorentzstraat nu succesvol aangebracht.

Terug naar het heden. Momenteel wordt gewerkt aan

Ondanks de (wederom) mindere weersvoorspellingen

het rioleren en bestraten van de A. van Leeuwenhoek-

bleef het droog en is nog dezelfde avond de belijning

straat (Fase 8). Dit is een bewerkelijk gedeelte met

en markering op het nieuwe asfalt aangebracht. Een

veel woningen en bedrijven en bijbehorende trans-

welkome meevaller voor de uitvoerenden. Helaas voor

porten. En niet te vergeten het eigen werkverkeer.

de weggebruikers moest de weg opnieuw worden

Aansluitend aan deze Fase 8 gaat men verder met

afgesloten, al is de straat nu wél nagenoeg klaar. De

Fase 11. In overleg met de gemeente Zwijndrecht is

aanplant van de groenvakken is nu het eerstvolgende

gekozen voor een enigszins andere fasering in het

op de planning.

resterende deel van het project. Dit om de verkeers-

In de meivakantie (25 april t/m 6 mei) wordt gewerkt

stromen en de veiligheid in het gebied nog verder te

onder het viaduct Develpoort. Het ﬁetspad wordt ver-

optimaliseren. In de tussentijd gaan de straatmakers

legd en extra parkeerplaatsen worden aangebracht.

door met het aanbrengen van trottoir en parkeer-

Ter plaatse worden extra voorzieningen getroﬀen om

plaatsen aan de zijde van de woningen waar het

het verkeer te begeleiden. Dit kan tot enige vertraging

aanbrengen van de eerste laag asfalt gepland staat

leiden in de spits. Houd u hier rekening mee.

op 26 april. Vervolgens gaan de straatmakers verder
Vervolg op de achterzijde >>>
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Op dit moment wordt er gewerkt aan de
A. van Leeuwenhoekstraat en D. Uittenbogaardstraat

Huidige fase: 8+11

De volgende fase (9) is de Chr. Huygensstraat.

>>> Vervolg van voorzijde

met het aanbrengen van de verharding aan de zijde

Aansluitend aan Fase 11 wordt gestart met Fase 9,

van de bedrijven. Op 26 april wordt ook de asfalt-

de Chr. Huygensstraat. Hierover volgt in de volgende

deklaag aangebracht in de A. van Leeuwenhoekstraat

nieuwsbrief meer.

ter hoogte van nr. 1 t/m 31 (Fase 6).

Even voorstellen:
De toezichthouder
Opdrachtgever van het project ‘Reconstructie Develpoort’
is de gemeente Zwijndrecht. Het is bij de gemeente
gebruikelijk dat zowel de technische voorbereiding, als
ook de directievoering in de uitvoeringsfase wordt uitbesteed aan het Ingenieurs Bureau Drechtsteden (IBD).
Zo ook bij dit project. Maakt u kennis met het IBD.

digde contractstukken op (bestek, tekeningen etc.) en
begeleidt de aanbestedingsprocedure namens de
opdrachtgever.
Tijdens de uitvoeringsfase is het IBD namens de
opdrachtgever de partij die ‘directie’ voert op het

Tijdens de voorbereiding van een project vertaalt

werk. De toezichthouder op het project ‘Reconstructie

het IBD de wensen van de opdrachtgever naar een

Develpoort’ is Arjan de Vlaam. Hij houdt namens het

Voorlopig Ontwerp (VO). In samenspraak met de

IBD toezicht op de voortgang van het project en de

opdrachtgever en alle belanghebbenden wordt dit

wijze waarop de aannemer zich houdt aan de vooraf

Voorlopig Ontwerp doorontwikkeld. Belanghebbenden

gemaakte afspraken; het contract. Ook treedt Arjan

binnen Develpoort zijn o.a. bedrijven en bewoners,

op als eerste aanspreekpunt voor de aannemer in de

ofwel de Klankbordgroep. Op basis van alle informatie

uitvoeringsfase. Met regelmaat wordt de voortgang

ontstaat een Deﬁnitief Ontwerp (DO). Voorts wordt het

van het project besproken en bij onvoorziene zaken

project aanbesteed. Hiervoor stelt het IBD de beno-

wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.
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