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Beste bewoner/geïnteresseerde,
Aannemerscombinatie ééN200 voert in opdracht van het project De Nieuwe N200
werkzaamheden uit aan de N200 en de parallelwegen in Halfweg. Het riool onder het Dokter
Baumannplein en de Amsterdamsestraatweg is aan vervanging toe. Op verzoek van gemeente
Haarlemmermeer nemen we dit mee in het project De Nieuwe N200. Zo pakken we alles in één
keer aan, in plaats van na elkaar.
Uw woning of bedrijf grenst direct aan de werkzaamheden. Binnenkort starten de
rioleringswerkzaamheden bij u in de buurt. In deze brief leest u meer over deze
werkzaamheden en de hinder daarvan.
Vervangen riolering en bestrating
De oude riolering vervangen we door een nieuw stelsel. In het huidige systeem worden
regenwater en vuilwater gemengd afgevoerd. Het nieuwe systeem scheidt dit water.
Voordat we de riolering kunnen vervangen, moeten eerst enkele andere werkzaamheden
worden afgerond. Zo vervangt PWN eerst de oude waterleiding en pakt ééN200 een
bodemverontreiniging aan tussen de Oranje Nassaustraat en de Schoolstraat.
Binnenkort start ééN200 op met de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van
het riool onder de Amsterdamsestraatweg tussen de Minister Cort van der Lindenstraat en de
Osdorperweg. Nadat het riool is vervangen, brengen we de nieuwe bestrating aan. Daarna
gaan we verder met het volgende stuk. Wij informeren u verder over de werkzaamheden met
een bewonersbrief en tijdens de rondleiding.
Hinder voor omwonenden en weggebruikers
We voeren alle werkzaamheden doorgaans uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en
17.00 uur. Bij uitloop van de planning werken wij ook op zaterdag en in de avond. Tijdens de
werkzaamheden kunt u hinder ervaren van extra verkeersdrukte, geluid, omleidingen en
beperkte parkeergelegenheid. Wij doen er alles aan om hinder zoveel mogelijk te beperken.
Autoverkeer
De Amsterdamsestraatweg tussen de Cort van der Lindenstraat en de Osdorperweg wordt
afgesloten voor auto’s. U kunt tijdens de werkzaamheden in de omliggende straten parkeren.
Uw woning blijft altijd bereikbaar via tijdelijke loopschotten.

Fietsers
Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden niet over de Amsterdamsestraatweg fietsen en
worden omgeleid via de Burgermeester Simonsstraat en de Julianastraat. Volg hiervoor de
omleidingsborden.
Rondleiding
Omdat er al diverse werkzaamheden plaatsvinden door verschillende bedrijven, en binnenkort
ook de rioleringswerkzaamheden starten voor uw woning, willen wij u graag persoonlijk een
toelichting geven om zo ook eventuele vragen te beantwoorden. Om uw persoonlijk een
toelichting te geven op de werkzaamheden die ééN200 in Halfweg uitvoert organiseren wij
rondleidingen:
U kunt zich opgeven voor een rondleiding:
- 1e ronde op dinsdagavond 25 juni van 18:30 tot 20:00 uur
- 2e ronde op vrijdagmiddag 28 juni van 13:30 tot 15:00 uur
Meld u aan door een e-mail te sturen naar: info@een200.nl onder vermelding van:
- Uw naam;
- Aantal personen waarmee u willen deelnemen;
- Voorkeursmoment;
- Eventueel uw specifieke vragen.
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de werkzaamheden
aan de N200, leuke weetjes of hinder?
- Download de gratis N200 Bouwapp in de Play /App Store
- Kijk op www.denieuweN200.nl
- Of volg De Nieuwe N200 via facebook.com/denieuwen200 of via
Twitter: @DeNieuweN200.
Vragen of klachten?
Heeft u vragen, klachten of complimenten over de werkzaamheden? Neem
dan contact op met ééN200 via info@een200.nl of via de N200 BouwApp.
Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

