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Bekijk de webversie

Sinterklaas in Meedhuizen
De Sint komt ook in Meedhuizen.
Hij is zijn route al aan het uitpluizen.
Maar… Meedhuizen ziet er heel anders uit dit jaar.
Het project “Verkeer en meer…” is dan ook bijna klaar.
Het wordt mooi en toch gaat er iets niet helemaal goed.
Het lijkt er op dat niet iedereen weet hoe je parkeren moet.
Zo kan de Sint niet makkelijk en veilig bij de huizen komen.
En heeft hij daarom steeds een ander pad genomen.
Hieronder ziet u hoe het parkeren is bedoelt.
Zodat Meedhuizen ook verkeerstechnisch veilig is en voelt.

Parkeren hoe parkeren bedoeld is
Als het straatwerk en het asfalteren klaar is, dan zijn de wegen ook klaar om te gebruiken zoals
we dat samen hebben bedacht, namelijk aan één kant van de weg en half op de stoep. Hierdoor
blijft er genoeg ruimte over voor het andere verkeer. De juiste kant voor het parkeren is te
herkennen aan de lage overrijdbare band.
Wanneer u nu door het dorp rijdt, zult u zien dat het nog niet helemaal goed gaat. Niet iedereen
parkeert op de plekken waar parkeren bedoeld is. Tijdens de werkzaamheden kon het soms ook
niet anders, maar zodra de werkzaamheden klaar zijn, is het wel de bedoeling aan de juiste
kant te parkeren. Parkeert u toch aan de andere kant, is de kans groot dat u de stoep kapot rijdt,
omdat onder de stoep achter de hoge band geen fundering zit.
Het zou fijn zijn als u dit ook met uw bezoekers en leveranciers wilt delen.

Nog even...
Het project “Meedhuizen verkeer en meer…”. nadert het einde. KWS is bezig met de laatste
werkzaamheden aan het straatwerk. Maandag 25 november is de Meedhuizerweg de gehele
dag gesloten, omdat die dag het asfalt wordt aangebracht. Dinsdag 26 november wordt er
gestraat op de oversteken en kruisingen nabij de zwemsteiger, de ingang van het sportveld, het
kombord en de kruising nabij Meedhuizerweg 3. Dan is de Meedhuizerweg ook nog afgesloten
voor het doorgaande verkeer.
Daarna is het grote werk klaar. Uiteraard komt KWS nog wel terug, voor groenvoorziening, en
de puntjes die hier en daar nog op de “i” worden gezet, maar het grote werk is gedaan.
KWS ruimt het plein op en start dan met de volgende klus: het dorpsplein, dat in opdracht van
de Dorpsherberg Lanting ook mooier wordt gemaakt. Dit valt niet binnen het project
“Meedhuizen: verkeer en meer….”. U hoort daarover binnenkort meer vanuit het bestuur van de
dorpsherberg.

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
KWSapp
Via deze nieuwsbrief, bewonersbrieven van KWS en de KWSapp kunt u het project volgen. In
deze 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”.

Planning
De laatste bijeenkomst van het bouwteam is 12 december. .
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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.

