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Beste bewoner(s),
De trottoirs zijn al opgeknapt en de kabels en leidingen vernieuwd. Het is nog even doorzetten nu de meest ingrijpende klus gaat beginnen.
Dit is namelijk de renovatie van de rijweg. Met deze brief bereiden wij u voor op deze werkzaamheden.

Frezen, aanvullen, asfalteren en belijning aanbrengen
De nieuwe weg en het nieuwe trottoir wijken af van de huidige situatie. In de laatste weken van het project worden de afrondende en aansluitende
werkzaamheden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld:
•
Het verwijderen van de tijdelijke bestrating en het aanbrengen van de nieuwe ondergrond.
•
Aanbrengen van de goottegels langs het trottoir en voor de inritten. (U kunt uw inrit de gehele afsluiting niet gebruiken)
•
Frezen van de wegmarkeringen, diverse asfaltlagen en reparatie vakken.
•
Aanbrengen van drie lagen asfalt met de bovenlaag in zwart en rood.
•
Aanbrengen van de witte belijningen en verkeerssymbolen.
Tijdens deze werkzaamheden ontstaan veel gaten en hoogteverschillen in de rijbaan. Het is niet veilig om met uw auto of fiets over de weg te
rijden. Ook gaat het sneller en is het veiliger voor onze collega’s om het werk zonder verkeer uit te voeren. Om u als bewoners op het Zuideinde en
de omliggende buurten niet geheel af te sluiten, en de duur van de afsluiting beperkt te houden, delen wij het project op in twee fasen.
De splitsing is bij zorgcentrum ‘De Kolk’. De afsluiting duurt twee weken per fase.

Fase 1: Gemeentehuis - zorgcentrum ‘De Kolk’ (21 oktober - 1 november)
•
•
•
•
•
•

Op maandag 21 oktober 6:00 uur sluiten wij het deel tussen het Gemeentehuis en zorgcentrum ‘De Kolk’ af voor het verkeer.
Vanaf het zorgcentrum ‘De Kolk’ richting Amsterdam is het Zuideinde in beide rijrichtingen geopend.
Ook is de zuidelijke Lisweg geopend om de achterliggende wijken te ontsluiten.
Het is voor de bewoners van het Zuideinde in het afgesloten werkgebied niet mogelijk om de woning te bereiken met de auto. Er
geldt een parkeerverbod vanaf zondagavond 20 oktober. Parkeer uw voertuig buiten het werkvak. Extra parkeerruimte wordt rondom het
Zuideinde gecreëerd.
De trottoirs zijn aan beide zijde te voet (en met de fiets aan de hand) toegankelijk.
Op vrijdag 1 november rond 20:00 uur open wij dit deel van de weg in twee richtingen.

Fase 2: Zorgcentrum ‘De Kolk’ - ‘Kolkslootbrug’ (4 november - 16 november)
Op maandag 4 november 6:00 uur sluiten wij het deel tussen zorgcentrum ‘De Kolk’ en de Kolkslootbrug af voor het verkeer.
Vanaf het zorgcentrum ‘De Kolk’ richting het centrum is het Zuideinde in beide rijrichtingen geopend.
Ook zijn de noordelijke Lisweg, De Wering, Wakerstraat, Posthoornstraat en Dahliasingel geopend om de achterliggende wijken te ontsluiten.
Het is voor de bewoners van het Zuideinde in het afgesloten werkgebied niet mogelijk om
de woning te bereiken met de auto. Er geldt een parkeerverbod vanaf zondagavond 3
november. Parkeer uw voertuig buiten het werkvak. Extra parkeerruimte wordt rondom het
Zuideinde gecreëerd.
Heeft u nog vragen
•
Op de kruising Zuideinde-Kolkweg richting ‘t Twiske is ook verkeershinder in deze periode.
of opmerkingen?
Op vrijdag 15 november is deze kruising zelfs geheel afgesloten.
•
Op zaterdag 16 november rond 16:00 uur is het werk aan het Zuideinde gereed en wordt de
Isra van Velzen
gehele nieuwe weg weer voor al het verkeer opengesteld.
zuideinde@kws.nl
KWS App berichten
Wij doen ons uiterste best om de planning te halen maar weersomstandigheden kunnen van
invloed zijn. Voor een overzichtskaart per fase zie de achterzijde.
Bekijk de online kaart via:
http://bit.ly/kaartzuideinde
•
•
•
•
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