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Beste bewoner/geïnteresseerde,
Ter hoogte van de kruising Admiraal de Ruijterweg – Molenwerf legt aannemerscombinatie
ééN200 momenteel de nieuwe drinkwatertransportleiding aan. Om het werk uit te kunnen
voeren, geldt sinds half mei een aangepaste verkeerssituatie. Op deze situatie voeren we op
maandag 17 juni een aantal aanpassingen door.
Sinds de start van de werkzaamheden kunnen fietsers de Admiraal de Ruijterweg niet
oversteken bij de kruising. Veel fietsers negeren de afsluiting, waardoor ongewenste situaties
ontstaan. Daarom voeren we vanaf maandag 17 juni enkele aanpassingen door die fietsers
meer stimuleren om veilig over te steken. Deze aanpassingen hebben invloed op de
bereikbaarheid van uw pand.
Wat verandert er?
(Brom)fietsers en voetgangers
Vanaf maandag 17 juni kunnen (brom)fietsers en voetgangers weer oversteken bij de Admiraal
de Ruijterweg. (Brom)fietsers moeten afstappen voor de kruising en kunnen dan lopend bij het
zebrapad met behulp van verkeerslichten oversteken
Autoverkeer
Automobilisten die vanaf de N200 rechts afslaan naar de Admiraal de Ruijterweg worden over
de trambaan geleid. Stoppen op de trambaan is niet toegestaan. De trambaan blijft gesloten
voor auto’s en taxi’s richting N200!
Willem Leevendstraat alleen bereikbaar via de Krelis Louwenstraat
Als gevolg van de wijziging is de Willem Leevendstraat voor autoverkeer tijdelijk niet bereikbaar
vanuit de Admiraal de Ruijterweg. U kunt de straat inrijden vanuit de zuidzijde via de Krelis
Louwenstraat. Het eenrichtingsverkeer in de Willem Leevendstraat wordt tijdelijk opgeheven.
Tegemoetkomend verkeer kan passeren ter hoogte van de inrit ter hoogte van huisnummer 6.
Op de afbeelding op de volgende pagina ziet u de wijzigingen in de verkeerssituatie.

Rijrichting autoverkeer
Voetgangers en (brom)fietsers
Inrijdverbod autoverkeer
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de werkzaamheden
aan de N200, leuke weetjes of hinder?
- Download de gratis N200 Bouwapp in de Play Store/App Store
- Kijk op www.denieuweN200.nl
- Of volg De Nieuwe N200 via facebook.com/denieuwen200 of via
Twitter: @DeNieuweN200.
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.
Met vriendelijke groet,
Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

