Geachte eigenaar / bewoner,
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft u
in de afgelopen periode geïnformeerd over de
verplaatsing van de waterkering van het Hoge
pad, naar de Schie. In de eerdere brief zijn wij
als Gebr. de Koning ook voorgesteld als
aannemer van dit mooie project. In deze brief
willen wij u graag informeren over de stand
van zaken en het vervolg.
Bewonersavond
Vanwege de coronamaatregelen is de
bijeenkomst anders dan u wellicht gewend
bent. Wij organiseren de komende
bewonersavond digitaal in de vorm van een
webinar. Deze bewonersavond/webinar wordt
georganiseerd op donderdag 25 juni van
19:00 tot 20:00 uur.
Tijdens het webinar, een presentatie in een
studio, geven wij samen met
Hoogheemraadschap van Delfland uitleg over
de geplande werkzaamheden.
Voor de deelname aan de bewonersavond zijn
een aantal zaken van belang:
• Om deel te nemen aan het webinar
moet u zich vooraf aanmelden. Wij
adviseren om dit enkele dagen
voorafgaand aan het webinar te doen.
Registreren kan via de volgende link:
https://www.bigmarker.com/onair/Digital
e-bewonersavond-dorp-De-Zweth
• Na het registreren ontvangt u een
bevestigingsmail met daarin een link
naar het webinar.
• Voor het optimaal functioneren van de
webinar adviseren wij om chrome of
Firefox te gebruiken als internet
browser.
• Via een chatfunctie is er gelegenheid
om vragen te stellen.
Wij zien uit naar de digitale bewonersavond
en hopen dat wij u alle gewenste informatie
kunnen geven over de komende periode.

Bouwapp
Naast de gebruikelijke bewonersbrieven willen
wij de BouwApp inzetten om de omgeving te
informeren over de voortgang van het project.
Door de Bouwapp te downloaden in de app- of
playstore krijgt u een extra mogelijkheid om op
te hoogte te blijven van het project. Wij
verwachten dat het project eind juni
beschikbaar is in de Bouwapp.

Gesprekken bewoners langs de Schie
Binnenkort zullen wij contact opnemen met de
bewoners langs de Schie om een bezoek te
brengen en de uit te voeren werkzaamheden
te bespreken.
Planning werkzaamheden
De werkzaamheden staan gepland vanaf 17
augustus. Tijdens het webinar zullen wij daar
meer inzicht in geven.
De komende periode zal u dus nog weinig
merken van het project. Wel is het mogelijk
dat wij kleine voorbereidende werkzaamheden
zullen verrichten.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunnen
deze o.a. via de bouwapp en tijdens de
bewonersavond worden gesteld. Daarnaast is
onze omgevingsmanager Arjan Bot tijdens
kantooruren bereikbaar op het volgende
nummer:
• 078-6442644
We zien uit naar een prettige samenwerking.
Vriendelijke groet namens het projectteam van
Gebr. de Koning

