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Beste bewoner,
De afgelopen maanden is de drinkwaterleiding aangesloten en is de dijk opgehoogd om de
waterveiligheid voor de komende jaren te kunnen garanderen. De komen weken wordt het
asfalt op de verhoogde dijk aangebracht, wordt de oude drinkwaterleiding gereed gemaakt om
met beton gevuld te worden en plaatsen wij de nieuwe lichtmasten langs de ventweg.
Met deze brief informeren wij u over de hinder die u hiervan kunt verwachten.
Nachtwerkzaamheden op de N200
EéN200 brengt in de nachten van maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 september tussen
20:00 en 5:00 uur de eerste lagen asfalt aan op de verhoogde dijk ter hoogte van uw woning.
Omdat uw huis op circa 20 meter afstand tot de werkzaamheden staat, kunt u eventueel lichten geluidshinder van de machines ondervinden.
Werkzaamheden op ventweg
Op de ventweg, waarvan u sinds juli weer gebruikmaakt om bij uw woning te komen, vinden
vanaf 9 september 2 weken lang werkzaamheden plaats waardoor u vertraging kunt
ondervinden.


Van 9 t/m 13 september breken wij de ventweg op tussen huisnummer 713 en het Rijk
van de Keijzer. Omdat de huizen van Haarlemmerweg 713 t/m 719 tijdelijk niet via de
ventweg bereikbaar zijn leggen wij op vrijdag 6 september rijplaten aan de achterzijde
van het huis zoals aan het begin van het werk in 2018. Zo heeft u het hele weekend de
tijd om uw auto te verplaatsen.



Van 16 t/m 20 september plaatsen wij de nieuwe lichtmasten langs de ventweg.
Er kan zich een situatie voordoen dat er een lichtmast in de strop van de kraan hangt
op het moment dat u er langs wilt. Dit kan dan even niet. Wij hebben minimaal 10
minuten nodig om de mast te plaatsen en de weg voor u vrij te maken. Maak
oogcontact met de machinist zodat hij weet dat u er langs wilt en parkeer uw auto op
een passeerplaats. De kraan en vrachtwagen rijden dan bij u langs zodat u verder kunt
rijden. Excuses voor de overlast en wij hopen op uw begrip.

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
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Nachtwerkzaamheden op de N200
EéN200 brengt in de nachten van maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 september tussen
20:00 en 5:00 uur de eerste lagen asfalt aan op de verhoogde dijk ter hoogte van uw woning.
Omdat uw huis op circa 20 meter afstand tot de werkzaamheden staat, kunt u eventueel lichten geluidshinder van de machines ondervinden.
Werkzaamheden op ventweg
Op de ventweg, waarvan u sinds juli weer gebruikmaakt om bij uw woning te komen, vinden
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ondervinden.


Van 9 t/m 13 september breken wij de ventweg op tussen huisnummer 713 en het Rijk
van de Keijzer. Omdat de huizen van Haarlemmerweg 713 t/m 719 tijdelijk niet via de
ventweg bereikbaar zijn leggen wij op vrijdag 6 september rijplaten aan de achterzijde
van het huis zoals aan het begin van het werk in 2018. Zo heeft u het hele weekend de
tijd om uw auto te verplaatsen.
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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
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