
Gemeente Ou   

Verslag VG0-13 

   

  

    

Contract: Raamovereenkomst “Onderhoud Kunstwerken” te Oudewater 

Deelopdracht: Marktbrug / Visbrug 

Locatie: Digitaal via Teams 

Datum: 12 juli 2022 

Tijd: 14.30u - 15:30 uur 

Aanwez 

Naam Functie/taak E-mail adres Telefoon 

Sander de Waard (SW) _ Projectleider . o _ 0 

Mark Wiegeraad (MW) _ Manager Projectbeheersing E n 

Roald van Gulik (RG) | Directievoerder & Toezichthouder | 

Rijk Vinke (RV) Uitvoeringscoördinatie & D ] } 

Omgevingsmanager 

Dirk Koole (DK) | Uitvoerder | 

Corné de Vogel (CV) | Projectleider e 

Afwezig: 

Naam Functie/taak E-mail adres Telefoon 

Cees Lock (CL) Omgevingsmanager e _ 

Robert Verbeek (RVB) Technisch Manager T ] L 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)  
  

. Welkom en opening 

RV heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

. Algemeen / mededelingen 

Er zijn geen algemeenheden en/of mededelingen vooraf. 

. Verslag en actiepunten vorig overleg (V60-12} 

In het kader van punt 4b merkt MW op dat het niet gaat om daadwerkelijke 

herstelwerkzaamheden maar alleen om onderzoekswerkzaamheden. Duikbedrijf Hercules 

wordt daarvoor ingezet en stelt een advies op met betrekking tot de te nemen acties. 

Verder wordt het verslag van VGO-12 goedgekeurd en vastgelegd. 

De actiepunten worden doorgenomen: 

- _ VG0-03-04: RVB heeft geen verdere opmerkingen. Plan komt ondertekend retour naar 

ov. 

- V60-06-05 loopt. 

- VG0-08-02 DK gaat nader onderzoek uitvoeren. 

- V60-09-01 staat open. 

- VG0-09-03 is gereed. 

- V60-11-01 volgt nog. 

- V60-11-02 nog nader in te vullen, 13 juli 2022 is er een afspraak op locatie. 

- VG0-11-03 loopt nog. Stedin is bezig met de planning. De huidige gedachte is 

tegelijkertijd met de Visbrug zodat er ‘werk met werk' gemaakt kan worden. Dit moet 

nog verder worden afgestemd met Stedin, ook qua fasering en werkvolgorde. 

- V60-11-04 loopt nog. 
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- _ VG0-11-05: bezoek vindt 13 juli 2022 plaats. 

- V60-11-06 dit loopt. 

- V60-12-01 staat nog open 

. Technisch management 

. Herstelwerkzaamheden schade metselwerk onder water onder de brug 

Duikbedrijf Hercules voert onderzoek uit en stelt een advies en prijsaanbieding op ten 

aanzien van de oplossingsrichting. 

‚ Waterdicht maken metselwerk landhoofden onder de brug t/m 50 cm boven waterlijn 

Zie punt 4a. 

Reactie op PvA kademuur Leeuweringerstraat (inclusief raakvlak bomen) 

Geen aanvullende opmerkingen hierop, getekende versie komt retour richting CV. 

SW heeft de vraag gekregen of het mogelijk is om de herstelwerkzaamheden uit te voeren 

waarbij de boom behouden blijft. Concreet: ‘s het technisch gezien mogelijk om de 

werkzaamheden ‘om de boom heen’ uit te voeren?’ 

Schouls gaat hierop reageren nadat de proefsleuven zijn gegraven tussen de kademuur en 

de boom. 

. Werkzaamheden door derden in de omgeving 

Op dit moment niets te melden. 

6. Werkzaamheden Visbrug 

‚ Reactie op herzien PVA (versie 2) 

Reactie komt getekend retour door MW. 

. Kabels en Leidingen 

Wat zijn de mogelijkheden om de waterleiding te laten liggen? Eventueel naar de zijkant 

van de brug brengen? In ieder geval dient er een aanpassing naar HDPE te komen, liefst met 

wat overlengte zodat er in de uitvoering wat beschikbare speling op de leiding zit. 

Stedin: zie eerdere actiepunten. 

. Omgeving 

Herstraat-werkzaamheden worden uitgevoerd na onze werkzaamheden. Bezoeken aan 

stakeholders op locatie zijn ingepland (advocatenkantoor / bloemist). 

. Verkeersplan 

Omleiding ligt vast, is ook gemeld in LTC. 

. Omgevingsmanagement 

. Werkbezoek met scholieren Visbrug 

CL zal te zijner tijd de uitnodiging rondsturen.   

RVB 

RV/DK 
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© 
. Projectbeheersing 

. Financieel, termijnen 

Geen zaken te melden hierover. 

» 

b. V&G 

Geen zaken te melden hierover. 

© 
. Vervolgwerkzaamheden, lange termijn 

Hier wordt op een later moment een vervolg aangegeven, ook met betrekking tot de vraag 

welke (noodzakelijke) onderzoeken er nog uitgevoerd dienen te worden en de wijze waarop 

deze dan uitgevoerd worden. 

10.Volgend overleg 

Dinsdag 30 augustus 2022 om 14.30 uur in het stadhuis. 

11.Rondvraag 

SW: kademuren Havenstraat en Korte Havenstraat nader inspecteren om te bekijken of het 

advies van Iv Infra uit het verleden nog steeds ‘op gaat’. Ook het standpunt hierin vanuit 

Schouls is gewenst. Welke onderzoeken kunnen we uitvoeren? Wat is nuttig? 

RV informeert naar de gewichtsbeperking, SW geeft aan 15 ton totaalgewicht. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Schouls komt hierop terug. Net zoals bij de Marktbrug en Visbrug zal Gerard Tuin het advies | RV/CV 

van IV Infra bestuderen en van daaruit een oplossingsrichting aanreiken ten behoeve van de 

vervolgstappen in het kader van onderzoek en uitvoering. 

RG: graag één mailadres gebruiken, het mailadres van de gemeente. 

12.Afsluiting 

De vergadering wordt afgesloten. RV bedankt alle aanwezigen. 

ACTIELIJST 

Actie Wie Status 

VGO-03 d.d. 23-12-2021 

V60-03-04 | Reactie op PA Kade Leeuweringerstraat RVB/SW | Loopt 

VG0-06 d.d. 17-02-2022 

V60-06-05 | (Communicatie t.b.v.) aanpassen rjrichtingen verkeersmaatregelen | yycL | Loopt 

Visbrug 

VGO-08 d.d. 22-03-2022 

VG0-08-02 | Waterleiding Visbrug Vitens omleggen RVB/SW | Loopt 

V60-09 d.d. 19-04-2022 

V60-09-01 | Wat gaan doen na de Visbrug (vervolg project) RVB/SW | Open 

vG0-09-03 | Openstaande en ingediende administratie bijwerken. RG Gereed       
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VG0-11-01 | Opleverdossier indienen v Loopt 

V60-11-02 | Bouwkundige vooropname en monitoring Visbrug voorbereiden RV Loopt 

VG0-11-03 | Status bros sanering navragen SW Loopt 

VG0-11-04 | Navragen status bouwwerkzaamheden / verbouwing Havenstraat en 

cL Loopt 

Korte Havenstraat 

V60-11-05 | Bezoek brengen bij bloemist Margot SW+CL | Loopt 

VGO-11-06 | Risico dossier aanvullen / updaten -> welke actiepunten komen mw/ev | Loopt 

  

       

  

vG0-12-01 

daaruit 

Planning Visbrug opstellen Loopt 

  

VG0-13-01 | Reageren op vraag of de boom naast de ijssalon behouden kan Rv/DK | Loopt 

worden, tezamen met het uitvoeren van de werkzaamheden 

V6G0-13-02 | Advies geven m.b.t. welke nadere onderzoeken / inspecties kunnen 

worden uitgevoerd om de oplossingsrichting te bepalen van de RV/Cv | Open     werken die volgen op de Visbrug     
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