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Beste bewoner,
Vanaf 17 december kunt u uw auto weer voor uw huis parkeren middels de toegang tot de
bouwweg. Direct voor uw woning bevindt zich ook de doorsteek van de bouwweg naar de
ventweg. Deze doorsteek is voor de nood en hulpdiensten en het werkverkeer een belangrijke
verbinding. Doordat er nu auto’s worden geparkeerd voor uw woningen wordt de doorgang
beperkt. Om schade aan uw auto en hinder voor nood en hulpdiensten of werkverkeer te
voorkomen willen wij u verzoek om de auto voortaan op de bouwweg te parkeren.
Parkeren op de bouwweg
Hierbij willen wij u vragen om voortaan niet meer te parkeren ter plaatse van de doorsteek.
Volgende week zullen wij op de bouwweg parkeervakken aangeven waar u veilig kunt parkeren.
In onderstaande afbeelding en tekst licht ik e.e.a. nader toe:

Calamiteitenroute
Indien er file ontstaat op de N200 is de ventweg/bouwweg de calamiteitenroute voor
Brandweer, Politie en Ambulance. Zij kunnen immers niet meer via een vluchtstrook langs het
verkeer op de N200 in de tijdelijke situatie. Het is daarom belangrijk dat er altijd een goede
doorgang mogelijk blijft voor deze (grote brandweer) voertuigen.
Werkverkeer
Van 4 tot 11 februari werken wij aan de voorbelasting van de ecopassage. Het werkverkeer rijdt
dan bij de Osdorperweg het werkvak in en via de doorsteek naar de bouwweg (bij uw woning)
het werkvak weer uit. Om hinder en schade te voorkomen is het dan extra belangrijk om een
goede doorgang vrij te houden.
Aanleg van parallelweg
De planning is dat de verharding van de parallelweg aangebracht wordt tussen medio februari
en 1 april. Vanaf 1 april wordt de slagboom verwijderd. Hierover zullen wij u nog nader
informeren.
Vragen?
Heeft u vragen, stelt u deze dan via de e-mail op info@een200.nl of bel me op 06-11 00 77 43.
Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

