DATUM

BETREFT

Beste bewoner / geïnteresseerde,
Vorige week heeft u een brief ontvangen van “De Nieuwe N200” waarin is aangekondigd dat de
werkzaamheden aan de N200 in oktober zullen starten en worden uitgevoerd door de
combinatie “ééN200”. Hierbij willen wij u informeren over de wijze waarop wij u als
aangrenzende bewoner of bedrijf langs de N200 op de hoogte willen houden gedurende het
project.
N200 Bouwapp
Speciaal voor dit project hebben wij de “N200 Bouwapp” ontwikkeld voor
uw mobiele telefoon of tablet. Via deze "N200 Bouwapp" houden wij u
geïnformeerd over de voortgang, nieuwtjes, planning en directe hinder die
u als bewoner of aangrenzend bedrijf kunt ervaren tijdens de
werkzaamheden. Ook kunt u via de app contact met ons opnemen!

Beschikbaar voor

en

De “N200 Bouwapp” is gratis te download voor zowel Android en IOS
apparaten in de App store.
Wij zullen regelmatig updates plaatsen en indien het belangrijke
notificaties zijn zal er een push bericht worden verstuurd. Daarmee
ontvangt u een notificatie ontvangt u automatisch als u bovenaan
de startpagina in de app op “Toevoegen aan favorieten” klikt.

Vragen of klachten?
Vanaf nu informeert ééN200 u over werkzaamheden aan de N200 die vlakbij uw huis
plaatsvinden. Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u contact
opnemen met ééN200 via info@een200.nl of via de “N200 Bouwapp”
Veilig werken doen we samen!
Tijdens het werk rijden er diverse machines (b.v. kranen, vrachtwagens en shovels) vlak langs
uw perceel. De machinist is geconcentreerd met zijn werk bezig en verwacht niet dat er
bewoners rondom zijn machine lopen. Maak daarom altijd eerst oogcontact met de machinist
voordat u in de buurt van een machine komt voor uw eigen veiligheid! Om u hieraan te
herinneren plakken er op al onze machines gele stickers met de tekst “Zie je mij, Zie ik jou”.

Informatiebijeenkomst ééN200
Om u verder te informeren over de werkzaamheden, planning en mogelijke (verkeers-) hinder
nodigt ééN200 uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 3 september. U kunt tussen
19.00 uur en 21.00 uur binnenlopen om in gesprek te gaan en uw vragen te stellen.
Datum:
Tijd:
Locatie:

3 september
19.00 uur tot 21.00 uur
Amsterdamse Hockeyclub (AMHC) Westerpark, Sportpark Spieringhorn 5,
Amsterdam

Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

