Bewoners
Haarlemmerweg 701 t/m 715

DATUM

BETREFT

Beste bewoner,
Vanaf volgende week beginnen wij met de aanleg van het nieuwe fietspad/ventweg voor uw
huis langs. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden en de hinder.
Hinder
Vanaf volgende week kunt u hinder ondervinden van machines (geluid en trillingen) die de
werkzaamheden uitvoeren. Op werkdagen zal de oprit van uw woning een aantal korte
momenten niet bereikbaar zijn met de auto. Dit is bijvoorbeeld bij het graven van de zandbaan
en het aanvullen met funderingsmateriaal en later bij het asfalteren. Daarna herstellen wij de
toegang tot de oprit door middel van rijplaten. Uw woning blijft te allen tijde te voet bereikbaar.
De uitvoerder of ik zal een dag voordat wij bij uw inrit werken langskomen om u daarover te
informeren. Wij zorgen ervoor dat uw oprit aan het einde van de werkdag met de auto weer
bereikbaar is. Uw woning blijft bereikbaar via het Ma Braunspad en de zuidelijke rijbaan van de
N200.
Bouwweg op de N200
De zuidelijke rijbaan van de N200 wordt gedeeltelijk gebruikt als pechhaven en als opslagruimte
voor grond, materialen, containers en machines. Daarnaast houden wij een vrije ruimte
beschikbaar met een breedte van 3,5 meter. Van deze rijstrook maakt u als bewoner gebruik,
samen met het werkverkeer en de nood en hulpdiensten. Parkeren is op deze rijstrook uiteraard
niet toegestaan, omdat de nood en hulpdiensten hier te allen tijde overheen moeten kunnen
rijden.
Hieronder is een indicatieve doorsnede getekend van het ruimtegebruik:

Veiligheid
De snelheid op de zuidelijke rijbaan / bouwweg is 30 km/uur. Dit is in verband met de veiligheid
van zowel wegwerkers als bewoners. Onze medewerkers zijn geconcentreerd met de
werkzaamheden bezig. Door rustig te rijden voorkomen we schrikreacties met gevaarlijke
situaties tot gevolg.
Nadert u een machine? Maak dan altijd eerst goed oogcontact met de machinist. Zo weet u
zeker dat u wordt gezien en kan de machinist rekening met u houden. Om u hieraan te
herinneren plakken er op onze machines onderstaande sticker:

Wij adviseren u om zoveel mogelijk met de auto over de over de N200 te rijden.
Als u echter lopend of met de fiets over de bouwweg wilt gaan, vragen wij u om een
oranje reflecterend veiligheidshesje aan te trekken. Deze hebben we in september
aan u verstrekt. Daarmee bent u beter zichtbaar.
Vragen?
Stel uw vragen via de email op info@een200.nl of bel me op 06-1100 7743.
Verder houden wij u op de hoogte via de “N200 Bouwapp”. Deze kunt u gratis
downloaden in de appstore.
Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200
Tel: 06-1100 7743

