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beste Lezer ~ U ontvangt deze nieuwsbrief om u in kennis te stellen van de activiteiten die de
komende maanden plaats gaan vinden in het kader van de Dijkverbetering Jericho. Deze dijk,
of waterkering, is onderdeel van een dijktraject van 22 kilometer langs de Zuidelijke Randmeren en
de Eem. Dit dijktraject wordt de komende jaren door Waterschap Vallei en Veluwe versterkt om de
veiligheid in het gebied achter de dijken te vergroten.

Van het waterschap heeft ons bedrijf de
opdracht ontvangen om het dijktraject
door de wijk Jericho te versterken. Dit
groenplan is in samenspraak met de
gemeente Amersfoort en de Alliantie tot

stand gekomen. Wij, Tebezo Waterbouw
& Nautische Dienstverlening uit
Genemuiden, zijn een gespecialiseerd
waterbouwkundige aannemer. De komen
de 6 weken zijn wij met name bezig met

de voorbereidende werkzaamheden die
voornamelijk op kantoor in Genemuiden
plaatsvinden. U merkt daar dan ook niet
veel van. Vanaf de periode mei tot en met
augustus 2015 worden de werkzaam
heden buiten uitgevoerd. Voor aanvang
van de werkzaamheden ontvangt u
een uitnodiging voor de informatie
bijeenkomst bij Watersportvereniging
De Eemkruisers, aan De Schans 18,
3813 TW te Amersfoort op maandag
16 maart, van 19.00 - ca. 21.00 uur,
waar u nader wordt geïnformeerd.

Wat staat er precies te
gebeuren?
De waterkering loopt langs de Eem en
beschermt de wijk Jericho en Amersfoort
tegen hoogwater. In de waterkering wordt
parallel aan de Eem een stalen damwand
aangebracht. Ongeveer 1 meter van de
damwand steekt boven het maaiveld uit.
Op dit deel wordt metselsteen aange
bracht, zodat het de uitstraling krijgt
van een keermuur. Als het werk gereed
is staat er een mooie constructie die
niet alleen uw veiligheid verhoogt, maar
ook bijdraagt aan de uitstraling van de
woonwijk Jericho.

~ gedreven door water ~

Aankondiging werkzaamheden
vooronderzoek
Vanaf half februari tot 15 maart 2015
gaan onze medewerkers langs de water
kering vooronderzoeken doen. Deze in
formatie gebruiken wij om de werkzaam
heden optimaal voor te bereiden. In deze
periode is het dus al mogelijk dat u onze
medewerkers in het veld tegenkomt.

Bereikbaarheid
Wij stellen alles in het werk om hinder
te voorkomen. Wij nemen daartoe maat
regelen waarover wij later tijdens de
informatiebijeenkomst meer zullen ver
tellen. Mocht u onverhoopt toch hinder
ondervinden of heeft u andere vragen
dan verzoeken wij u om contact op te
nemen met Dennis Vis, telefoonnummer: 06 - 83 69 49 73.

Buurtconciërge
Wij zijn op zoek naar een bewoner uit de
wijk Jericho die gedurende de periode van
de werkzaamheden voor ons wil optreden
als buurtconciërge. De buurtconciërge is
voor ons een aanspreekpunt voor bewo
ners in de woonwijk op momenten dat
wij niet aanwezig zijn. De buurtconciërge
doet regelmatig een rondje langs het werk
om te zien of alles in orde is tijdens onze
afwezigheid en maakt naar ons melding
van calamiteiten. Het betref een parttime
baan van naar schatting maximaal 8 uren
per week. Uiteraard hoort bij deze baan
een passende vergoeding. Heeft u belang
stelling bij deze functie en wilt u meer
weten dan kunt u bellen met dhr. Beens,
telefoonnummer: 06 - 53 12 98 69.

Informatiebijeenkomst
16 maart
19.00 - ca. 21.00 uur.
De Schans 18,
3813 TE Amersfoort
Stelt u deze nieuwsbrief niet op prijs,
of ontvangt u deze liever digitaal? Stuur
ons dan een mail: jericho@tebezo.nl.

~ gedreven door water ~

De bouw van een waterkerende muur
in Jericho is in opdracht van Water
schap Vallei en Veluwe in het kader van
de dijkverbetering langs de Zuiderlijke
Randmeren en Eem.

