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Beste bewoner,
Vanwege de werkzaamheden aan de drinkwaterleiding heeft u de afgelopen weken moeten
parkeren aan de achterzijde van uw woning op stalen rijplaten. Deze kunnen heel glad worden
bij vorst aan de grond en sneeuw. Omdat de drinkwaterleiding is aangebracht tussen het Ma
Braunspad en uw woning geven wij u hierbij een afstandsbediening van de slagboom bij het
Ma Braunspad. Daarmee kunt u voortaan weer bij uw woning parkeren.
U heeft 24 uur per dag toegang
Als bewoner heeft u 24 uur per dag toegang via de slagboom door:
1. De slagboom te openen met de afstandsbediening die u bij deze brief ontvangt.
of
2. U belt telefoonnummer

06 - 57 90 87 64. De slagboom opent dan direct.

Toegang voor uw bezoek
Krijgt u bezoekers? Geeft u bovenstaand telefoonnummer dan aan hen door. Ook zij hebben
dan directe toegang door het bellen van dit nummer.
Route
De toegang van / naar uw woning loopt via het Ma Braunspad.
Toegang via de Osdorperweg is niet mogelijk om onbevoegden buiten het werkvak te houden.

Verwijderen rijplaten
Omdat u nu weer toegang krijgt tot de voortuinen met uw auto zullen wij vanaf donderdag 20
december de rijplaten uit de berm weer verwijderen.
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.

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 dan gratis is N200 Bouwapp in de Playstore / Appstore;
- Volgt de website www.denieuweN200.nl
- Of volg “De nieuwe N200” op Facebook of Twitter.

Vragen?
Heeft u vragen, stelt u deze dan via de e-mail op info@een200.nl of bel met 06-11 00 77 43.
Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager EEN200

