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Beste bewoner/geïnteresseerde,
Vorige week informeerden we u via een brief over de aankomende rioolwerkzaamheden die
aannemerscombinatie ééN200 gaat uitvoeren in uw straat. In deze brief informeren wij u over
de planning en fasering van de werkzaamheden. Het ongemak is de komende weken groot,
maar we proberen dat zoveel mogelijk te beperken. Komende vrijdag kunt u aansluiten bij een
rondleiding waarbij we graag een en ander toelichten.
Planning
Vanaf maandag 1 juli 7:00 uur wordt de Amsterdamsestraatweg tussen de Minister Cort van der
Lindenstraat en de Burgermeester Simonsstraat afgesloten voor verkeer. De bestrating wordt
opgebroken op de locatie zoals in onderstaande afbeelding schematisch aangeduid met het
cijfer 1:

Ongeveer 2 weken later wordt ook het gele vak met cijfer 2 opgebroken. Na ca. 5-6 weken
kunnen auto’s weer naar de woningen rijden over de fundering en parkeren in de straat.
Nadat de werkzaamheden gereed zijn in de vakken 1 en 2 vervolgen wij de werkzaamheden in
vak 3. Vanaf dat moment is de weg weer open voor verkeer dat dan tijdelijk over de fundering
rijdt. Wij kunnen het asfalt niet eerder aanbrengen omdat op diverse plaatsen nog gegraven
moet worden in de fundering om de persriolering aan te sluiten. In september wordt het rode
asfalt aangebracht op het toekomstige fietspad.
Vanaf maandag 8 juli wordt het fietspad van de Amsterdamsestraatweg tussen de Schoolstraat
en de Oranje Nassaustraat afgesloten, zie het blauwe vak 4 op bovenstaande afbeelding. Hier
wordt begonnen met werkzaamheden aan de bodemverontreiniging, waarna er door PWN een
nieuwe waterleiding wordt aangebracht en door ééN200 de nieuwe riolering wordt gelegd.

Parkeren
Voor de werkzaamheden wordt de straat opgebroken en kan er niet worden geparkeerd. Om de
overlast zoveel mogelijk te beperken houden wij het achterste deel van de straat (vak 2) zo lang
mogelijk berijdbaar. U kunt hier dan alleen via de Burgermeester Simonsstraat in- en uitrijden.
Rondleiding komende vrijdag
Op dinsdagavond 25 juni hebben wij een rondleiding gegeven voor 7 bewoners die zich
hiervoor hebben opgegeven. Wilt u ook een persoonlijke toelichting op de werkzaamheden die
ééN200 in Halfweg uitvoert, sluit dan aan bij de rondleiding van vrijdag 28 juni van 13:30 tot
15:00 uur. We verzamelen vanaf 13:15 uur bij de Keizerskroon. U bent van harte welkom,
aanmelden is hiervoor niet nodig.
Veilig werken doen we samen!
- Wij schermen ons werkvak af met verkeersmaatregelen en bouwhekken. Blijf buiten
deze afzetting omdat er binnen het werkvak risico is op o.a. aanrijdgevaar,
struikelgevaar en valgevaar in diepe ontgravingen;
- Tijdens het werk rijden er diverse machines (b.v. kranen, vrachtwagens en shovels)
binnen het werkvak vlak langs uw huis. De machinist is geconcentreerd met zijn werk
bezig. Maak daarom altijd eerst oogcontact voordat u in de buurt van een machine
komt. Veiligheid vinden wij erg belangrijk!
- Om u hieraan te herinneren, zitten er op al onze machines gele stickers met de tekst
“Zie je mij, Zie ik jou”.

Vragen of klachten?
Heeft u vragen, klachten of complimenten over de werkzaamheden? Neem dan contact op met
ééN200 via info@een200.nl of via de N200 BouwApp. Ga voor meer informatie over het project
De Nieuwe N200 naar www.denieuwen200.nl.
Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

