DATUM

BETREFT

Beste bewoner,
Dit jaar wordt de duiker in de Polanenkade vervangen. Om verrassingen in de ondergrond te
voorkomen gaan wij 11 t/m 13 februari proefsleuven graven rondom de bestaande duiker.
Hierbij informeren wij u over de hinder van deze werkzaamheden.
Hinder
Om veilig te kunnen werken worden kleine werkvakken afgezet. Het verkeer kan meestal langs
de werkzaamheden rijden of zal worden omgeleid. De werkzaamheden zijn kleinschalig en het
motorgeluid van de minigraver zal niet opvallen naast het verkeer van de N200.
De werkzaamheden
Maandag 11 t/m woensdag 13 februari wordt er in de Dokter Baumannplein en Polanenkade
voorzichtig met een minikraan en handmatig gegraven tot alle kabel en leidingen zijn gevonden.
Nadat deze zijn ingemeten worden de gaten weer aangevuld.
Op onderstaande afbeelding zijn indicatief de locaties ingetekend waar de werkzaamheden
gaan plaatsvinden:

Vragen?
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”.
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden?
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.
Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200
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Hierbij informeren wij u over de hinder van deze werkzaamheden.
Hinder
Om veilig te kunnen werken worden kleine werkvakken afgezet. Het verkeer kan meestal langs
de werkzaamheden rijden of zal worden omgeleid. De werkzaamheden zijn kleinschalig en het
motorgeluid van de minigraver zal niet opvallen naast het verkeer van de N200.
De werkzaamheden
Maandag 11 t/m woensdag 13 februari wordt er in de Dokter Baumannplein en Polanenkade
voorzichtig met een minikraan en handmatig gegraven tot alle kabel en leidingen zijn gevonden.
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Op onderstaande afbeelding zijn indicatief de locaties ingetekend waar de werkzaamheden
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opnemen met ééN200 via info@een200.nl of via de “N200 Bouwapp”.
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Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden?
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.
Met vriendelijke groet,
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