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Voortgang werkzaamheden 
 

De afgelopen maanden is er erg hard gewerkt. Eind 

november verwachten we de werkzaamheden tot 

aan het IKC het Sterrenbos af te kunnen ronden. 

 

Als de bestrating van de school tot en met de 

kruising van de Populierenstraat aangebracht is, 

starten we met de rioleringswerkzaamheden 

richting de Zandse Kerk.  

 

 

Afbeelding: bestratingswerkzaamheden Van Wijkstraat. 

 

Nieuwe verkeerssituatie 
 

Als we verder gaan met de rioolwerkzaamheden 

verandert ook de verkeerssituatie. 

 

Bereikbaarheid parkeerplaats Zandse 

Kerk 

De parkeerplaats bij de Zandse Kerk willen we 

bereikbaar houden.We gaan een weg van kunststof 

rijplaten aanleggen vanaf de Vlierstraat. Voor de 

veiligheid plaatsen we (lage) bouwhekken langs de 

weg. Dit als afscheiding met het speelveldje.  

 

Afbeelding: Tijdelijk doorsteek naar parkeerterrein Zandse Kerk. 

Als de toegang niet meer nodig is herstellen we het 

speelterrein. Over de verdere invulling van het 

speelterrein gaan we nog in overleg met de buurt.   

 

 

Bereikbaarheid IKC het Sterrenbos 

IKC het Sterrenbos is per fiets bereikbaar over de 

nieuw aangelegde bestrating van de Van 

Wijkstraat. Kinderen en ouders kunnen vanaf de 

Populierenstraat of het Klaphek hun kinderen veilig 

naar school toe brengen.  

 

In de wijk en bij de Zandse Kerk zijn slechts een 

beperkt aantal parkeerplaatsen. Daarom vragen wij 

u zo veel als mogelijk om de kinderen per fiets naar 

school te brengen. 

Kom niet met uw auto naar het schoolterrein via de 

Van Wijkstraat! Bij de school is geen ruimte om te 

keren. Daarnaast willen we Van Wijkstraat als 

veilige route gebruiken voor de fietsende kinderen. 

Aanwonenden en het leerlingenvervoer kunnen wel 

gebruik maken van de nieuw aangelegde weg. 

 

 

Bereikbaarheid woningen tijdens de 

kerstvakantie 

Volgens de laatste planning zijn de 

rioleringswerkzaamheden voor de volgende fase in 

de Van Wijkstraat voor de kerstvakantie afgerond. 

De bestrating is dan echter nog niet aangebracht.  

 

Tijdens de kerstvakantie (19 december tot en met 4 

januari) werkt de aannemer niet. De woningen zijn 

in deze periode bereikbaar over de puinverharding.  

 

 

Behoud bomen Zandse Kerk 
 

Eerder dit jaar hebben we met diverse bewoners 

gesproken over het behoud van de bomen in de 

Van Wijkstraat. In goed overleg hebben we 

besloten het ontwerp aan te passen. Hierdoor 

kunnen de plataan en de kastanjeboom bij de 

Zandse Kerk blijven staan. De bomen zullen niet 

gekapt worden.  
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Afbeelding: De plataan en kastanjeboom bij de Zandse Kerk. 

 

De bomen in de groenstrook voor de woningen van 

huisnummers 20 t/m 22 worden wel gekapt. 

 

 

Meer groen in de straat 

Uit het gesprek over de bomen is ook gebleken dat 

de buurt meer bomen in het straatbeeld wil.  

 

De gemeente wil ook graag veel groen in de 

straten. Voor de te kappen bomen komen nieuwe 

bomen terug. Helaas kunnen we geen extra bomen 

planten in het openbaar gebied. Er is hiervoor te 

weinig ruimte. Daarom willen wij bewoners 

aanmoedigen om bomen op eigen terrein aan te 

planten.  

 

Wilt u ook een boom in uw voortuin? Als gemeente 

kopen we de bomen in en laten deze in uw tuin 

aanplanten.  

Indien u interesse heeft, laat dit dan weten aan de 

Jaap Bergmans via j.bergmans@lingewaard.nl. Wij 

gaan graag met u in overleg over de 

mogelijkheden. 

 

 

Samenwerking met 

Wijkorganisatie ‘t Zand 

Binnen-Buiten 
 

Afgelopen tijd hebben wij de samenwerking 

opgezocht met de wijkorganisatie ’t Zand Binnen-

Buiten.  

 

In de nieuwsbrief van de Wijkorganisatie staat een 

artikel over de rioleringswerkzaamheden. Ook 

stemmen we de verkeersveiligheid en 

bereikbaarheid af met de werkgroep Verkeer en 

Veiligheid.  

 

 

 

Ook voor het verdere verloop van het project willen 

we elkaar meer informeren en gebruik maken van 

elkaars kennis. 

 

 

Meer informatie 
 

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar Jaap 

Bergmans via j.bergmans@lingewaard.nl. 

 

Voor dit project zet de gemeente de BouwApp in. 

Het project is in de app terug te vinden met 

projectnaam Riolering ’t Zand Huissen. 

 

Meer informatie over het project kunt u ook 

terugvinden op onze website via 

https://www.lingewaard.nl/rioleringzand 
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