DATUM

BETREFT

Beste bewoner/geïnteresseerde,
Op maandag 25 maart starten de werkzaamheden aan de drinkwaterleiding ter hoogte van
kruising N200- Kimpoweg. Omdat uw woning / bedrijf direct aan de werkzaamheden grenst en u
wellicht hinder van deze werkzaamheden kunt ervaren, informeren wij u hierbij.
Hinder
We voeren de werkzaamheden uit van maandag t/m zaterdag tussen 7:00 en 19:00 uur.
Mochten er onverwachte vertragingen optreden, dan werken wij ook in de nachten en eventueel
op zondag. Hierdoor kunt u hinder ervaren van geluid of trillingen van de machines.
Wij doen er alles aan om hinder zoveel mogelijk te beperken.
Wat betekent dit voor het verkeer?
Vanaf zondag 24 maart 19:00 uur
- kan autoverkeer van de N200 richting Amsterdam niet linksaf naar de Kimpoweg en
- kan het verkeer van de Kimpoweg niet linksaf de N200 op richting Amsterdam.
- Fietsers en voetgangers kunnen de N200 bij de Kimpoweg niet oversteken.

Deze verkeerssituatie is gepland tot 19 april.

Omleiding
De omleiding voor het autoverkeer gaat via de Arlandaweg en Radarweg.
De omleiding voor fietsers en voetgangers loopt via de oversteekplaats bij de Radarweg.
Hieronder zijn de routes ingetekend:

Blijf op de hoogte
Als de afsluitingen bij de Kimpoweg voorbij zijn, zijn vanaf 22 april de open afritten van de A10 afgesloten voor een periode van ca. 4 weken.
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

