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Beste bewoner,
Vanaf a.s. maandag staat de nieuwe verkeerssituatie ten behoeve van de werkzaamheden aan
de nieuwe drinkwaterleiding op de N200. Het verkeer gaat rijden op de Noorzijde en de
Zuidzijde wordt werkvak. Hierdoor kunnen wij starten met het verwijderen van de
geluidsschermen, vangrail en de lichtmasten om ruimte te maken voor de nieuwe
drinkwaterleiding.
We houden uw woning bereikbaar
Volgende week kunt u de eerste dagen nog via het Ma Braunspad over het fietspad uw huis
bereiken. We plaatsen een afzetting op het Ma Braunspad om fietsers buiten het werkvak te
houden en daar kunt u omheen rijden. Tegen het einde van de week worden er doorsteken
gemaakt om het Ma Braunspad via de Zuidelijke rijbaan van de N200 met uw inrit te verbinden.
Zo houden wij uw oprit de komende maanden voor de auto berijdbaar.
Hinder
Vanaf volgende week kunt u hinder van machines (geluid en trillingen) ondervinden die de
werkzaamheden uitvoeren. Op korte perioden (enkele uren) zal tijdens de werkdag uw inrit
even niet bereikbaar zijn voor de auto. Dit is bijvoorbeeld bij het verwijderen van het asfalt.
Daarna herstellen wij gelijk de toegang middels rijplaten of funderingsmateriaal. U kunt ten alle
tijden te voet uw woning bereiken.
Op de dag dat de drinkwaterleiding ter plaatse van uw woning wordt aangelegd is uw oprit niet
berijdbaar. Omdat de ondergrondse situatie soms afwijkt van de tekeningen weten we pas een
aantal dagen van te voren met zekerheid wanneer het exacte moment is dat uw oprit niet
beschikbaar is. De uitvoerder of ik zal bij u langskomen om u daarover te informeren. Wij
streven ernaar om aan het einde van de werkdag uw oprit weer berijdbaar achter te laten.

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
niet toegestaan omdat, de nood en hulpdiensten hier te allen tijde overheen moeten kunnen
rijden.
Hieronder is een indicatieve doorsnede getekend ter illustratie van het ruimtegebruik:

Veiligheid
Wij adviseren u om zoveel mogelijk met de auto over de over de N200 te rijden.
Indien u echter lopend of met de fiets over de bouwweg wilt gaan willen wij u vragen
om een oranje reflecterend veiligheidshesje aan te trekken. Daarmee bent u beter
zichtbaar (voornamelijk in de schemering!).
Hierbij verstrekken wij u een aantal oranje veiligheidshesjes.
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

