
Onderwerp: Project Heldensedijk – Meijelseweg  
  
Beste, 
  
Op 15 juni hebben we elkaar gesproken over het project Heldensedijk – Meijelseweg en de 
vervanging van de brug. Nu we vlak voor de vakantieperiode staan, informeren we jullie graag over de 
voortgang van het ontwerpproces. 
  
Eisen, wensen en budget 
Het bouwteam heeft de eisen en wensen van de gemeente én de belangen en wensen van 
stakeholders (zoals jullie) naast elkaar gezet. Voorafgaand hieraan zijn de verschillende eisen en 
wensen vertaald naar een financieel plaatje. Op basis van het beschikbare budget zijn de 
mogelijkheden bekeken.  
  
Uit deze verkenning blijkt dat alle eisen binnen de raming passen en dat er nog financiële ruimte 
overblijft. Deze ruimte vullen we in door keuzes te maken uit de wensenlijst. Niet alle wensen kunnen 
we binnen het budget realiseren. 
  
Ontwerpschets brug 
De eerste ontwerpschetsen voor de nieuwe brug zijn gemaakt. Het bouwteam bespreekt deze 
schetsen. De meest haalbare varianten werken we uit qua constructie en kosten. Ná de 
vakantieperiode bespreken we met jullie de keuzes over de aankleding van de brug en de inrichting 
van de omgeving. 
  
De reconstructie van de Heldensedijk en Meijelseweg 
Zoals besproken tijdens het overleg krijgen beide wegen nieuw asfalt. De wegen blijven 80 km/uur met 
twee attentie-gebieden van 60 km/uur.  
In het nieuwe ontwerp is onder andere als eis opgenomen: 

- We halen de wortelopdruk nabij de komgrens weg. Hiermee lopen we vooruit op het project 
Meijelseweg (binnen de kom), maar wordt de veiligheid voor fietsers beter.  

- Er komt een veilige fietsoversteek ter hoogte van de Slootsekuilen. 
- De zichtlijn (in lengte richting) ter hoogte van de brug wordt verbeterd. 
- We verhelpen de verzakking in het wegdek ter hoogte van Heldensedijk 18. 

Dit zijn niet alle wijzigingen, wel de belangrijkste. Na de vakantie lichten we dit verder toe.  
  
Twee bushaltes verdwijnen 
Een onderdeel van het project is het inpassen van de bestaande bushaltes op beide wegen. Dit 
betekent dat de bushaltes moeten gaan voldoen aan de huidige richtlijnen. Hiervoor is overleg 
geweest met busdienst Arriva.  
Op een 80 km/uur weg mag niet op de weg ‘gehalteerd’ worden. Om passagiers te laten instappen 
moet er een zogenaamde ‘bushalte-kom’ naast de weg komen. Dit, samen met de verkeersveiligheid 
en het zeer beperkte aantal reizigers zorgt voor het besluit de bushaltes bij Meijelseweg 64 en 65 op 
te heffen. Er is op deze plek geen ruimte beschikbaar om een veilige plek naast de weg in te richten. 
In de nieuwe situatie blijven er 2 halteplaatsen over:  

- Locatie Slootsekuilen: handhaven van bestaande halteplaatsen.  
- Locatie Vieruitersten: verplaatsen van halteplaats nabij Heldensedijk nr. 24 naar een locatie 

met ruimte voor een bushalte-kom. We onderzoeken daar momenteel de meest geschikte 
locatie voor. In de praktijk betekent dit dat men maximaal 450 meter verder moet lopen om 
een bushalte te bereiken.  

  
We hopen jullie hiermee een goede update te geven over de voortgang van het project. Voor nu 
wensen we jullie een fijne vakantieperiode. 
  
Met vriendelijke groet,  
Namens het bouwteam 
  

 Stephan Kweens 
Omgevingsmanager  


