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Geachte heer/mevrouw , 

 

Binnenkort start het hoogheemraadschap van Rijnland, in samenwerking met 

aannemer Beens Groep, met de noodmaatregel voor het stabiliseren van de 

kademuren van de Kolksluis. Wij organiseren een informatiebijeenkomst om 

deze werkzaamheden toe te lichten. 

 

Vanwege de aangescherpte RIVM-maatregelen om verdere verspreiding van 

COVID-19 tegen te gaan, zal deze informatiebijeenkomst in digitale vorm 

plaatsvinden op maandag 9 november, 10.00-11.00 uur. 

 

De onderwerpen die aan bod komen, zijn: 

-De werkzaamheden en beoogde planning;  

-Uitleg over de metingen en wat er gebeurt met de meetbouten en meetspiegels 

na afloop van de werkzaamheden; 

-Welke preventieve maatregelen zetten wij in om schades te voorkomen; 

-Hoe ziet het schadeloket eruit.  

 

Op 10 september jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met bewoners van de 

Oost- en Westkolk. Het gespreksverslag is als bijlage met deze brief 

meegezonden. Heeft u vragen na het lezen van dit verslag? Stuur deze alvast 

naar spaarndam@rijnland.net. Wij beantwoorden zo veel mogelijk van uw 

vragen tijdens de informatiebijeenkomst.  

 

U hoeft zich niet aan te melden voor de informatiebijeenkomst. Op de volgende 

pagina van deze brief vindt u de werkwijze. 

 

De informatiebijeenkomst wordt opgenomen. Deze kunt u later terugkijken via 

onze website www.rijnland.net/sluizen-spaarndam. Hier vindt u ook meer 

informatie over het project.  

Wilt u zich inschrijven voor het tevredenheidspanel van project Sluizen 

Spaarndam? Ga naar: www.uwmeningtelt.nu/sluizen-spaarndam.  
 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen 

met Esther Verdoes via 071-3063394 of spaarndam@rijnland.net. 
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Met vriendelijke groet, 

namens dijkgraaf en hoogheemraden, 

Omgevingsteam sluizen Spaarndam 

 

    
 

 

Wendy van der Zwart   Alexandra Braun 

Omgevingsmanager    Omgevingsmanager 

 

 

 

 

Werkwijze Google Meet 

(u hoeft van te voren niets te downloaden/installeren) 

 

Stap 1 

Open een lege pagina in uw internetbrowser en plak onderstaande tekst in de 

witte balk: 

meet.google.com/smo-rcif-xsr 

Klik op ‘enter’. 

 

Stap 2 

U typt uw naam, klikt op ‘Deelnameverzoek’ en u wordt toegelaten tot de 

bijeenkomst (dit is mogelijk vanaf 9.50 uur). 

 

Stap 3 

Zorg dat uw camera en microfoon zijn uitgeschakeld. 

Als u vragen heeft tijdens de bijeenkomst, stel ze dan via de chatfunctie.  


