Aan de bewoners Polderpeil en omgeving Polderpeil

Plaats:
Datum:

Hazerswoude-Dorp
26 februari 2021

Kenmerk:

Verde Vista Meerburg - woonrijp maken Stadhouderslaan

Betreft:

Werkzaamheden fase 1 Polderpeil

Vermeulen Groep
Hoogeveenseweg 4
2391 NR Hazerswoude-Dorp
Telefoon: (079) 341 05 39
Mail: info@vermeulengroep.com
www.vermeulengroep.com

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg zijn wij bezig met het uitvoeren van
werkzaamheden in de wijk Verde Vista Meerburg. Graag informeren wij u over het volgende:
In week 9 begin maart wordt een gedeelte van de rijbaan Polderpeil onder handen genomen en is het
tijdelijk eenrichtingsverkeer voor de verkeersdeelnemers. Het doorgaande verkeer zal in fase 1
eenrichting op kunnen rijden over de Polderpeil, wel blijven alle woningen bereikbaar.
Hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren 2 weken, van
dinsdag 02-03-2021 tot en met maandag 15-03-2021.
Verkeersmaatregelen
De wegwerkzaamheden vinden eerst plaats bij de Wiek en Polderpeil langs de A4 en in de 2e fase in
het noordelijke pootje.
De woningen Polderpeil en Wiek blijven bereikbaar via Polderpeil (noord) in de 1ste fase. Zie de bijlage
voor meer gedetailleerde informatie. In de 2e fase de eerst volgende fase duren de werkzaamheden
ook 2 weken. Deze werkzaamheden beginnen vanaf maandag 15-03-2021 tot en met maandag 29-032021. Hierover informeren wij u later meer met meer gedetailleerde informatie.
Hinder
Tijdens de werkzaamheden is hinder van geluid, trillingen en stof niet uit te sluiten.
Wij stellen alles in het werk om deze hinder tot een minimum te beperken, maar kunnen dit niet
geheel voorkomen. We danken u alvast voor uw begrip.
Contact
Tijdens de werkzaamheden is de werkvoorbereider het aanspreekpunt voor u.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Werkvoorbereider Mark Voorwinden (tijdens
kantoortijden bereikbaar via nummer 079 – 34 10 539). U kunt binnen kantoortijden een e-mail sturen
naar verdavista@vermeulengroep.com.
Met vriendelijke groet,
Vermeulen Groep
Mark Voorwinden
Werkvoorbereider

Bijlage: Tekening ten behoeve van Verkeersmaatregelen Stadhouderslaan
Zoeterwoude Polderpeil Fase 1

