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Geachte heer, mevrouw,
Op 13 maart jl. vond een informatiebijeenkomst plaats over de werkzaamheden die
plaatsvinden aan het Kerkplein in Rijnsaterwoude. Graag berichten wij u via deze brief
over de huidige stand van zaken en kondigen wij de volgende informatiebijeenkomst aan.
Schoolhuis
Werkzaamheden met betrekking tot het toegankelijk maken van de nooduitgang van het
Schoolhuis zijn inmiddels uitgevoerd. De stenen voor de deuren van het Schoolhuis zijn
ingetrild en daarmee kunnen de deuren weer open. Dit is getest met medewerkers van
het Schoolhuis. De afwatering op deze plek loopt van de dorpels van de deuren naar de
kolken in het plein, dus niet richting de deuren/gevel van het Schoolhuis. Zo kan er geen
regenwater in de dorpels lopen of water tegen de deuren aan blijven staan.
Kerkplein
In de week na de informatiebijeenkomst heeft overleg plaatsgevonden tussen direct
aanwonenden van het project en ondergetekende. Op basis van deze gesprekken is
besloten om het Kerkplein af te maken, lager dan oorspronkelijk gepland. De aannemer
is hier nog zo’n drie tot vier weken bezig. Het plein wordt vlak gehouden in verband met
activiteiten die op het plein plaatsvinden.
Herenweg
Het deel Herenweg tussen de woningen en het Kerkplein wordt niet uitgevoerd. We gaan
aan de slag met de opmerkingen uit de omgeving om een oplossing te zoeken zodat we
het gebied tussen de Herenweg en de Braassemermeer ook droog kunnen houden.
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Rijnland streeft naar een transparant relatie
beheer met duidelijke regels over belangen
verstrengeling en het aannemen van giften.
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze
Algemene Voorwaarden.

Informatiebijeenkomst 5 april
Op woensdag 5 april van 19.30 uur tot 20.30 uur vindt er een informatiebijeenkomst
plaats waarin we onze motivatie toelichten om het huidige project niet uit te voeren.
Daarnaast gaan we in op de vervolgstappen die wij willen nemen om tot een nieuw
ontwerp te komen voor dit gebied. De bijeenkomst vindt plaats in het Schoolhuis aan het
Kerkplein in Rijnsaterwoude.
Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande meer informatie willen, dan kunt u contact
opnemen met ondergetekende via 06 467 625 90.
Wij ontmoeten u graag op 5 april.
Hoogachtend,
Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Dhr. K. Mathot
Omgevingsmanager
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