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Beste bewoner/geïnteresseerde,
Op vrijdagavond 6 september gaat de aansluiting van de N200 met de Radarweg voor 3
maanden dicht. Verkeer wordt omgeleid via de Kimpoweg. Voor fietsers en voetgangers is de
oversteek bij de Radarweg deze hele periode afgesloten. Omdat uw woning / bedrijf direct aan
de werkzaamheden grenst en u wellicht hinder van deze werkzaamheden kunt ervaren,
informeren wij u hierbij.
Zodra de Radarweg dichtgaat, is de Kimpoweg weer open voor verkeer. Daar zijn de
werkzaamheden dan klaar. De Kimpoweg was sinds half juli dicht.
De werkzaamheden
Onderdeel van de werkzaamheden van De Nieuwe N200 is de aanleg van een stedelijke weg
tussen de Admiraal de Ruijterweg en de Seineweg. Het wordt een groene entree voor
Amsterdam met extra oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Bij de Kimpoweg worden
hier tot 6 september werkzaamheden voor uitgevoerd. Vanaf 6 september legt
aannemerscombinatie ééN200 de stedelijke weg aan bij de Radarweg.
Omleiding voor autoverkeer

Omleiding voor (brom)fietsers en voetgangers

Ga goed voorbereid op weg
Automobilisten wordt geadviseerd goed voorbereid op weg te gaan. Check voor vertrek
www.denieuwen200.nl en/of gebruik routeplanners van Google Maps, Waze en Flitsmeister. De
afsluitingen zijn erin verwerkt en passen uw route erop aan. Fietsers en voetgangers kunnen
kijken op www.denieuwen200.nl/fiets. Houd onze website en sociale mediakanalen regelmatig
in de gaten voor de meest actuele informatie. Afsluitingen en omleidingen worden ook altijd
aangegeven met gele borden langs de weg.
Hinder voor direct omwonenden
We werken van maandag t/m zaterdag tussen 7:00 en 19:00 uur. Mochten er onverwachte
vertragingen optreden, dan werken wij ook in de nachten en eventueel op zondag. Hierdoor
kunt u hinder ervaren van geluid of trillingen van de machines. Wij proberen hinder zoveel
mogelijk te beperken.
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de werkzaamheden
aan de N200, leuke weetjes of eventuele hinder?
- Download de gratis is N200 Bouwapp in de Play Store/App Store;
- Kijk op de website www.denieuweN200.nl
- Of volg De Nieuwe N200 op Facebook of Twitter.
Vragen of klachten?
Heeft u vragen, klachten of complimenten over de werkzaamheden? Dan kunt u contact
opnemen met ééN200 via info@een200.nl of via de “N200 Bouwapp”.
Met vriendelijke groet,
Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

