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Beste bewoner/geïnteresseerde,
In de nachten van maandag 23 t/m zaterdagochtend 28 maart gaat de aansluiting van de N200
naar de Radarweg vijf nachten dicht. Verkeer wordt omgeleid via de Kimpoweg. Voor
voetgangers is de hele week de N200 oversteken bij de Radarweg mogelijk via de westelijke
brug. (Brom-/)fietsers worden omgeleid via de oversteek aan de oostzijde. Omdat uw
woning/bedrijf direct aan de werkzaamheden grenst en u wellicht hinder van deze
werkzaamheden kunt ervaren, informeren wij u hierbij.
De werkzaamheden
Onderdeel van de werkzaamheden van De Nieuwe N200 is het vervangen van de
brugleuningen van de aansluiting N200 - Radarweg.
Omleiding voor autoverkeer
In de nachten van maandagavond 23 tot zaterdagochtend 28 maart wordt tussen 20:00 uur en
05:00 uur is de weg afgesloten vanaf de N200 naar de Radarweg. Verkeer wordt omgeleid via
de Kimpoweg. Buiten de nachtelijke werktijden is de Radarweg open voor verkeer.
Op onderstaande afbeelding zijn de omleidingsroutes in de nachten weergeven:

Hinder voor direct omwonenden
We werken van maandag t/m zaterdagochtend aan het vervangen van de leuningen. De
werkzaamheden kunnen geluidhinder veroorzaken. Wij proberen hinder zo veel mogelijk te
voorkomen.
Corona
Tijdens de coronacrisis werken veel mensen in de primaire beroepen door om ons land
draaiende te houden. Het werk aan de N200 kan vooralsnog doorgaan. We houden ons tijdens
het werk aan de richtlijnen van de RIVM en de landelijke maatregelen. Zodra er iets verandert,
laten wij dit weten via onderstaande kanalen.
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 de gratis is N200 Bouwapp in de Play Store/App Store;
- Kijk op de website www.denieuweN200.nl
- Of volg De Nieuwe N200 op Facebook of Twitter.
Vragen of klachten?
Heeft u vragen, klachten of complimenten over de werkzaamheden? Dan kunt u contact
opnemen met ééN200 via info@een200.nl of via de “N200 Bouwapp”.
Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

