Aan de bewoners van de Raadhuislaan, Pieter Twentlaan e.o. te Wassenaar
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Onderwerp

Start fase 4.1 Pieter Twentlaan, Groot onderhoud Prinsenwijk – De Paauw

Geachte bewoner(s),
De werkzaamheden aan de Victorialaan, fase 2.3, zijn in inmiddels afgerond. Op dit moment worden er
werkzaamheden verricht binnen fase 3.1 en 3.4 Raadhuislaan. Om de voortgang te behouden starten
we dinsdag 02 juni aanstaande met de werkzaamheden binnen fase 4.1.
De werkzaamheden
Op dinsdag 2 juni 2020 begint het opbreken van het straat- en tegelwerk binnen fase 4.1.
De werkwijze blijft gelijk aan de voorgaande fases. Er wordt begonnen met het verwijderen van de
bestratingselementen, vervolgens wordt het riool vervangen en tenslotte wordt het wegvak weer
voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen. Ter informatie ontvangt u als bijlage het actuele
faseringsoverzicht. Deze planning blijft echter een schatting. Door bepaalde weersomstandigheden,
zoals regen of door onvolkomenheden in de uitvoering kunnen deze data alsnog veranderen.
Verkeersmaatregelen
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Om uw woning te kunnen bereiken wordt door middel
van omleidingsborden en wegvakafzettingen een eventuele alternatieve route aangegeven.
Overlast
De uitvoerende werkzaamheden bezorgen overlast. Natuurlijk proberen wij dit zoveel als mogelijk te
beperken. Er wordt bijvoorbeeld in wegvakken van 70 á 80 meter gewerkt, zodat uw woning maar een
korte tijd met de auto niet bereikbaar is. Door het aanbrengen van loopschotten blijft uw woning of
bedrijf tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Mochten er bijzonderheden zijn dan wordt u hiervoor per
deelfase verder over geïnformeerd.
Wij vragen uw medewerking
We willen de werkzaamheden graag vlot laten verlopen. Het zou ons erg helpen als u eventueel
overhangend groen bij de erfafscheiding grenzend aan het trottoir verwijdert. Hiermee wordt
voorkomen dat wij het overhangende groen – dat het uitvoeren van werkzaamheden belemmerd – op
een voor u niet gewenste manier snoeien. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Parkeren
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ter hoogte van uw woning moet u helaas op een andere
plek parkeren. Let, in verband met de veiligheid van de voetgangers, op dat u alleen binnen de
daarvoor bestemde parkeerplaatsen uw auto parkeert. In de nieuwe situatie worden deze doormiddel
van witte markeringstenen stenen aangegeven.

Plaatsen afvalcontainers
Op de inzameldagen dient u uw container te plaatsen op een voor het inzamelvoertuig bereikbare
plaats. Bent u niet in staat om de container zelf op de betreffende locatie te plaatsen. Geef dit dan
vroegtijdig aan bij één van de werknemers van de firma Van Egmond. Deze mensen helpen u de
container op het dichtbij zijnde inzamelpunt te plaatsen.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder of
omgevingsmanager van de firma Van Egmond Wegenbouw. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 071
– 40 28 950 of via e-mail prinsenwijk-depaauw@egmondgww.nl. Ook kunt u actuele informatie over
onder andere de planning raadplegen via www.wassenaar.nl/prinsenwijk of via de INFRA-App. De app
kunt u via onderstaande mogelijkheden downloaden voor IOS en/of Android.
Coronavirus Covid-19
Aangezien er door de overheid nog geen verstrekkende maatregelen zijn aangekondigd voor de
(wegen)bouw willen wij u als Van Egmond Wegenbouw B.V. laten weten dan wij en onze mensen alle
maatregelen nemen om onze werkzaamheden verantwoord uit te voeren.
Sinds maandag 16 maart 2020 jl. hebben wij ons personeel, onze onderaannemers en zzp’ers door
middel van een brief extra geïnformeerd over onze geldende voorwaarden tijdens de uitvoering van
onze werkzaamheden.
Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus verder nauwlettend in de gaten en blijven de
richtlijnen van de overheid, het RIVM en de GGD volgen.
De gezondheid van onze mensen heeft vanzelfsprekend de hoogste prioriteit!!!
Tot slot
Helaas geven de werkzaamheden enige overlast voor u en uw omgeving. Wij proberen dit zoveel
mogelijk te beperken en vragen hiervoor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,

Roland Middelkoop
Van Egmond Wegenbouw B.V.
Bijlage 1: Faseringsplan Fase 4.1
Bijlage 2: omleiding tijdens fase 4.1 en 4.2

