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Beantwoording van de vragen 
Het college van BenW te Oudewater, 
In Driebruggen worden er aan de Kerkweg en Hoog- Laag Eind tijdens de periode van mei 2021 tot en met juni/juli 2022 
werkzaamheden verricht. Deze herinrichting zal gepaard gaan met het afsluiten van de genoemde wegen. Door deze 
afsluitingen zullen er omleidingen worden gerealiseerd om toch een hoge bereikbaarheid te garanderen. 
1. In hoeverre zijn er afspraken gemaakt met de gemeente Oudewater over deze omleidingen? 
 
Voor de werkzaamheden aan de Kerkweg in Driebruggen zijn afspraken met de gemeente Oudewater gemaakt over de 
omleidingsroutes. Afgesproken is dat verkeer het gebied in met bebording via de Hogebrug wordt geleid en het gebied uit 
via Laageind en de Weiweg. Op de Hogebrug wordt éénrichtingsverkeer ingesteld omdat voertuigen elkaar op deze weg 
slechts op enkele plekken kunnen passeren. In overleg met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden maatregelen 
genomen om de route via Hogebrug geschikt te maken als omleidingsroute. Deze maatregelen bestaan uit het verbreden 
van bochten en het realiseren van enkele extra uitwijkplaatsen. Ook vindt een nulmeting plaats zodat eventuele schade 
achteraf zichtbaar wordt.  
 
2. In hoeverre wordt Hekendorp betrokken in deze plannen? 
 
Het Dorpsplatform Hekendorp is vorig jaar in de voorbereiding meegenomen. Daarnaast zijn zij onlangs geïnformeerd 
over de hierboven genoemde omleidingsroute. Er wordt geen omleidingsroute via Hekendorp aangegeven met bebording.  
 
3. Mocht Hekendorp in deze plannen zijn getrokken, hoe wordt verkeersveiligheid gegarandeerd? 
 
Hekendorp is geen onderdeel van de aangegeven omleidingsroute als gevolg van de werkzaamheden in Driebruggen. 
Echter bestaat de kans dat verkeer alsnog via Hekendorp gaat rijden indien dat sneller blijkt. Indien dit zo is, dan is de 
verwachting dat dit niet om grote aantallen verkeer gaat en dat dit niet leidt tot verkeersonveilige situaties.  
 
4. Mocht Hekendorp in de omleidingen worden betrokken, wat zijn dan de afspraken m.b.t. zwaar verkeer, want in het 
dorp zijn er huizen die niet onderheid zijn. 
 
Hekendorp is geen onderdeel van de omleidingsroute. 
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