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Reconstructie Het Rode Dorp – voorbereidende werkzaamheden

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u in voorgaande brieven over de reconstructie het Rode Dorp heeft kunnen lezen, is er een start
gemaakt met de voorbereidingen van de Reconstructie Openbare Ruimte Rode Dorp. Binnen het
bouwteam is Aannemersbedrijf Heijmans Infra B.V. geselecteerd om de komende jaren in opdracht van
de Gemeente Alphen aan den Rijn de reconstructiewerkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden
worden afgestemd op die van Woonforte en vinden in verschillende fasen plaats.
Resultaat bewonersavond “Mijn Buurt”
Donderdag 6 februari heeft de bewonersavond “Mijn Buurt” plaatsgevonden, waar Antea Group het
Voorlopig Ontwerp op hoofdlijnen heeft toegelicht. Voor deze avond hadden wij verschillende personen
uit de buurt geselecteerd die eventueel de rol als buurtambassadeur op zich zouden willen nemen. Wij
hebben deze mensen uitgenodigd om mee te denken over het algemene ontwerp voor de buurt. Doel is
om alle straten en de wijk in het Rode Dorp één uitstraling te geven, denk daarbij bijvoorbeeld aan
bomen, verlichting en straatmeubilair. Deze avond is wat ons betreft naar tevredenheid verlopen en wij
hebben begrepen waar nog verbeter- of aandachtspunten liggen als het gaat om het ontwerp van de
buurt, maar ook als het gaat om veiligheid of geschikte bouwroutes tijdens de uitvoering.
Met de ontvangen reacties wordt het ontwerp voor het Rode Dorp verder in detail uitgewerkt samen met
de werkgroepen “Mijn Straat”. De wijk krijgt uiteindelijk een gelijkwaardige uitstraling, maar in de straat is
ruimte voor maatwerk. Voor iedere straat/bouwfase wordt zo’n detailontwerp gemaakt. Bewoners voor de
werkgroepen “Mijn Straat” ontvangen te zijner tijd een uitnodiging wanneer hun straat aan de beurt is.
Voorbereidende werkzaamheden Heijmans
Heijmans is op dit moment bezig met de voorbereidende werkzaamheden die gelijktijdig met het ontwerp
kunnen plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om achterpaden in te meten, proefsleuven te graven
bijvoorbeeld voor kabels en leidingen of bomenkap. De bomenkap is ondertussen al gepland en dit zal
worden uitgevoerd op 25, 26 en 27 februari in fase A en fase B (zie bijlage met fasering).

Vragen of meer informatie
Er is een website beschikbaar op de website van de gemeente waarop u informatie kunt terugvinden
over het Rode Dorp; www.alphenaandenrijn.nl. Kies en klik vervolgens op “in Alphen aan den Rijn /
Projecten en reconstructies / Alphen aan den Rijn / Reconstructie Rode Dorp”.
Wij zijn voor dit project bezig met het ontwikkelen van een BouwApp en een projectwebsite, zodat u het
project kunt volgen en waarmee u de gelegenheid krijgt meldingen te doen en vragen te stellen. Zodra de
App geïnstalleerd en te gebruiken is en/of wanneer de website wordt gelanceerd krijgt u hierover bericht
van ons.
Indien u nu al vragen of meldingen heeft over het project, dan kunt u deze mailen naar het volgende email adres: rodedorpheijmans@gmail.com of u kunt bellen of een WhatApp-bericht sturen naar het
volgende telefoonnummer: 0650172341.
Met vriendelijke groet,

Ilse Verwer
Omgevingsmanager Heijmans
Bouwteam Het Rode Dorp

Bijlage 1: Bomenkap
Legenda
Werkvakken 25 februari
Werkvakken 25 of 26 februari
Werkvakken 26 februari
Werkvakken 27 februari

