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Bekijk de webversie

Werkzaamheden vanaf maandag 11 november
Meedhuizerweg éénrichting vanaf 11 november
De afgelopen week heeft KWS werkzaamheden uitgevoerd aan één zijde van de
Meedhuizerweg. Voor de komende twee weken staan de werkzaamheden gepland aan de
andere zijde van de weg. Dit betreft zowel het aanbrengen van het straatwerk langs het asfalt,
als het aanbrengen van het nieuwe voetpad.
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt de Meedhuizerweg éénrichtingsverkeer
vanaf maandag 11 november 07:00 uur tot en met maandag 25 november 07:00 uur.
U kunt vanaf het dorp de Meedhuizerweg wel oprijden en zo het dorp uitrijden, maar vanaf de
Noordzijde het dorp niet inrijden.
KWS vraagt u de Meedhuizerweg zoveel mogelijk te vermijden, zodat zij de werkzaamheden
goed en veilig kunnen uitvoeren en u geen hinder ondervindt.
Afsluiting Meedhuizerweg vanaf 25 november
Op maandag 25 november vanaf 07:00 uur t/m 18:00 uur is de Meedhuizerweg de gehele dag
afgesloten in verband met het aanbrengen van het asfalt.
Vanaf dinsdag 26 november t/m woensdag 4 december brengt KWS het straatwerk op de
oversteken en kruisingen aan (Meedhuizerweg, nabij de zwemsteiger, ingang sportveld, het
kombord en de kruising nabij de Meedhuizerweg nummer 3).
Ook op deze dagen is de Meedhuizerweg afgesloten voor het doorgaande verkeer.

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”.

Planning
De planning van de laatste bijeenkomsten staat hieronder.
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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.

