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Bekijk de webversie

Werkzaamheden Meedhuizerweg/Maarlaan
Dinsdag 22 oktober aanstaande begint KWS met de werkzaamheden aan de
Meedhuizerweg/Maarlaan, vanaf de brug tot en met de gele drempel (nabij Meedhuizerweg nr.
3, zie onderstaande kaart).
Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 30 november gereed.
De Meedhuizerweg/Maarlaan blijft open voor het verkeer. Aanwonenden kunnen met de auto bij
huis komen, behalve op de dagen dat asfalt wordt aangebracht en op de dagen dat de
kruisingsvlakken worden voorzien van straatwerk. Hierover volgt te zijner tijd nadere informatie.
Hinder
De weg blijft open voor het verkeer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, maar er zal
wel enige hinder zijn. KWS beperkt deze hinder tot een minimum en vraagt aanwonenden hier
wel rekening mee te houden.
Vanaf vrijdagmiddag 18 oktober 17:00 uur is de Hoofdstraat vanaf de brug richting de
Dorpsherberg ook weer open en kunnen inwoners aan die kant het dorp in en uit.
Globale planning
De globale planning voor de komende dagen is:
22 oktober: frezen van de deklaag van het asfalt (de weg is open, wel is er hinder)
23 oktober: frezen van de slechte plekken in de onderlaag (de weg is open, wel is er hinder)
24 oktober: aanbrengen asfalt in slechte plekken (de weg is afgesloten).
De haalbaarheid van de planning is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.
Afsluiting voor asfalteren
Op donderdag 24 oktober wordt de Meedhuizerweg/Maarlaan vanaf 07:30 uur tot en met 16:30
uur afgesloten voor het aanbrengen van het asfalt in de slechte plekken in de onderlaag.
Aanwonenden, die de auto in dit tijdvak willen gebruiken, moeten hun auto voor die tijd buiten
het werkvak parkeren.
De bewoners uit de Maarlaan nummer 14 t/m 28 kunnen vanaf de Hoofdstraat/brug bij huis
komen.

Asfalteren Kerklaan en deel Hoofdstraat
Op vrijdag 18 oktober wordt het asfalt aangebracht in de Kerklaan en in de Hoofdstraat, tussen
de Kerklaan en de brug. Op deze dag is de Kerklaan van 7:00 uur tot en met 17:00 uur
afgesloten voor het verkeer.
Bewoners van de Kerklaan/Maarkampen wordt gevraagd de auto elders in het dorp te parkeren,
als zij deze op 18 oktober willen gebruiken (voor 7.00 uur ’s ochtends).
Te voet kunt u wel langs het werkvak, ook tijdens de werkzaamheden.
Vanaf 17:00 uur, die 18e oktober, is de Kerklaan, inclusief de kruising met de Hoofdstraat, weer
open voor het verkeer.
Het straatwerk op de kruising wordt pas over twee tot drie weken uitgevoerd. In de kruising
Hoofdstraat/ Kerklaan worden andere bochtbanden toegepast en deze zijn nu niet op voorraad.
Zodra de kruising wordt voorzien van straatwerk, wordt deze afgesloten voor het verkeer.
Te zijner tijd ontvangt u daarover meer informatie.

Planning
De planning van de verschillende bijeenkomsten staat hieronder.
We blijven u informeren!
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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.

