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Voor de dijkverbetering ‘Nieuweweg en Waterleidingkade’ heeft het bestuur 

van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 15 december 2015 het definitieve 

dijkverbeteringsplan vastgesteld. Via deze brief wil ik u hiervan op de hoogte 

brengen. 

Dijkverbeteringsplan 

In het dijkverbeteringsplan staan de oplossingen beschreven om de dijk weer 

te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. Ook staat er hoe we omgaan met 

veiligheid, landschap, natuur, cultuurhistorie, archeologie en belangen van 

derden (zoals nutsbedrijven en gemeenten). Dit plan is vastgesteld door het 

Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  

 

Inzageperiode  

De inzageperiode voor het dijkverbeteringsplan ‘Nieuweweg en 

Waterleidingkade' loopt van donderdag 24 december 2015 tot en met 

woensdag 3 februari 2016. Tijdens deze periode kunt u het plan en de 

bijbehorende documenten downloaden op onze website 

www.agv.nl/nieuweweg of op www.overheid.nl via het Waterschapsblad. U 

kunt het plan ook uitgeprint bekijken bij gemeente Stichtse Vecht, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen. 

 
 

Uitvoering 

Waternet bereidt de werkzaamheden aan de dijk in opdracht van het 

waterschap voor. De komende periode vinden er keukentafelgesprekken 

plaats en wordt het werk aanbesteed aan een aannemer die het gaat 

uitvoeren. De aannemer start naar verwachting in februari 2016 met het 

werken op de dijk. Eind januari zal er een bewonersavond plaatsvinden. 

Bewoners worden hierover nog nader geïnformeerd.  
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Contact 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? U kunt voor meer 

informatie contact opnemen met het projectteam ‘Nieuweweg’, via 

telefoonnummer 0900 93 94 (uw gebruikelijke belkosten), kies optie 3. Of 

stuur een e-mail naar nieuweweg@waternet.nl.    

 

Ook kunt u voor meer informatie kijken op onze website 

www.agv.nl/nieuweweg.   

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

W. Bogaard 

Projectleider 
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