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Bekijk de webversie

Werkzaamheden na de zomervakantie
De zomervakantie is voor velen al volop aan de gang. En de bouwvak begint volgende week.
Dan liggen de werkzaamheden in Meedhuizen even stil.
Dinsdagochtend 20 augustus, 7:00 uur start KWS weer met de werkzaamheden. Vanaf die dag
wordt gewerkt in de Cereslaan en in de Hoofdstraat.
Cereslaan
De werkzaamheden aan de Cereslaan zijn naar verwachting rond 25 oktober 2019 gereed en
worden uitgevoerd in het gearceerde gedeelte (zie afbeelding). Gedurende de werkzaamheden
is dit deel van de Cereslaan afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van fietsers en
voetgangers.
In de Cereslaan wordt als eerste de bestaande verharding opgebroken, waarna een nieuw
hemelwaterriool wordt aangelegd. Dit nieuwe riool moet ervoor zorgen dat er in de toekomst
geen overlast meer is van regenwater.
Naast de aanleg van een nieuw riool, worden de trottoirbanden en kolken, aan de zijkant van de
weg, vervangen. KWS vraagt de aanwonenden om daarvoor overgroeiende bomen en struiken
voor die tijd zo te snoeien dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
Zodra de trottoirbanden en kolken zijn aangebracht, wordt dit deel van Meedhuizen opnieuw
bestraat.

Hoofdstraat
De Hoofdstraat wordt ook afgesloten vanaf 20 augustus. Het gaat om het gedeelte tussen het
Dorpsplein en de kruising met de Kerklaan afgesloten. De werkzaamheden in dit deel van de
Hoofdstraat zijn naar verwachting rond 20 september gereed.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in het gearceerde gedeelte (zie afbeelding).
Gedurende de werkzaamheden is dit gedeelte van de Hoofdstraat afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van fietsers en voetgangers. Ook hier is de bewoners verzocht de auto elders
te parkeren. Te voet en per fiets zijn de woningen bereikbaar en voor de hulpdiensten zijn de
woningen altijd bereikbaar.

Contactgegevens KWS
De medewerkers van KWS zijn te bereiken op de volgende telefoonnummers:
René Jonker, projectleider, 06 50 22 61 84
Stefan Klok, uitvoerder, 06 55 40 75 00
Bewonersbrief per fase
KWS heeft begin deze week, bij de aanwonenden van de eerste fase, de informatiebrieven
bezorgd. Benieuwd naar wat daar in staat? U kunt de brief hier bekijken.
KWSapp
Naast deze nieuwsbrief en de bewonersbrief die u van KWS ontvangt, kunt u het project ook
volgen via de KWSapp. In de app vindt u meer informatie over de planning, de voortgang,
bereikbaarheid en overige zaken.
Download de KWS app en volg het project “Meedhuizen verkeer en meer”.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u yvonne@yvonnearnst.nl toe aan uw adresboek.

