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Beste bewoner/geïnteresseerde,
De werkzaamheden aan “De Nieuwe N200” zijn in oktober gestart en worden uitgevoerd door
de combinatie “ééN200”. Hierbij willen wij, ééN200, u informeren over de wijze waarop wij u als
aangrenzende bewoner of bedrijf langs de N200 in Halfweg op de hoogte houden gedurende
het project.
N200 Bouwapp
Speciaal voor dit project hebben wij de N200 Bouwapp ontwikkeld voor
uw mobiele telefoon of tablet. Via deze N200 Bouwapp informeren wij u
over de voortgang, nieuwtjes, planning en directe hinder die u als bewoner
of aangrenzend bedrijf kunt ervaren tijdens de werkzaamheden. Ook kunt
u via de app contact met ons opnemen!

Beschikbaar voor

en

De “N200 Bouwapp” is gratis te download voor zowel Android en IOS
apparaten in de App / Play store.
Wij zullen regelmatig updates plaatsen en indien er belangrijk
nieuws is wordt er een pushbericht verstuurd.

Informatiebijeenkomst ééN200
Om u te betrekken bij het voorlopige ontwerp van de N200 door Halfweg, de boezembrug en de
inrichting van openbare ruimte nodigt ééN200 u uit voor een informatiebijeenkomst op
donderdag 1 november. U kunt tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnenlopen om in gesprek te
gaan en uw vragen te stellen.

In december of januari zullen wij nog een bewonersavond organiseren waarbij het definitieve
ontwerp wordt gepresenteerd en waarbij er dieper wordt ingegaan op de planning en mogelijke
(verkeers-) hinder. Hierover ontvangt u nog een uitnodiging.
Datum: 1 november 2018
Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur
Locatie: Cultureel centrum De Olm, Olmenlaan 141,1161 JV Zwanenburg
Vragen of klachten?
Vanaf nu informeert ééN200 u over werkzaamheden aan de N200 die vlakbij uw huis
plaatsvinden. Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u contact
opnemen met ééN200 via info@een200.nl of via de “N200 Bouwapp”.
Veilig werken doen we samen!
Tijdens het werk rijden er diverse machines (b.v. kranen, vrachtwagens en shovels) vlak langs
uw perceel. De machinist is geconcentreerd met zijn werk bezig. Maak daarom altijd eerst
oogcontact voordat u in de buurt van de machine komt. Veiligheid vinden wij erg belangrijk!
Om u hieraan te herinneren zitten er op al onze machines gele stickers met de tekst “Zie je mij,
Zie ik jou”.

Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

