Aan de bewoners van de Raadhuislaan, Pieter Twentlaan en Victorialaan e.o. te Wassenaar
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Ons zaaknummer

20190075-BB-15

Onderwerp

asfalteren Raadhuislaan, Groot onderhoud Prinsenwijk – De Paauw

Geachte bewoner(s),
Het einde is in zicht!
De werkzaamheden aan de Raadhuislaan, fase 4, zijn inmiddels in volle gang. Op dit moment worden de
laatste werkzaamheden verricht, voordat de definitieve asfaltverharding op de Raadhuislaan wordt
aangebracht. In deze bewonersbrief ontvangt u meer informatie over de uit te voeren werkzaamheden.
De werkzaamheden
Vanaf woensdag 15 juli 2020 worden de asfalteringswerkzaamheden op de Raadhuislaan uitgevoerd. De
asfalteringswerkzaamheden duren in totaal drie dagen tot en met vrijdag 17 juli 2020.
Tot nu toe zijn de werkzaamheden in zogenoemde deelfases uitgevoerd. Hierdoor bleef de overlast voor
u beperkt en was de bereikbaarheid van uw woning of bedrijf zoveel als mogelijk gewaarborgd. Tijdens
het aanbrengen van het asfalt is een gefaseerde uitvoering helaas niet mogelijk. Om een goede kwaliteit
te behalen, dient het asfalt op de Raadhuislaan in één keer te worden aangebracht. Dit geldt zowel voor
de eerste laag asfalt (onderlaag) als de uiteindelijke tweede laag asfalt (deklaag).
Ten tijde van het aanbrengen van deze twee asfaltlagen wordt de Raadhuislaan daarom tussen 07:00
uur en 18:00 uur volledig afgesloten voor al het verkeer. De woningen en de bedrijven aan de
Raadhuislaan en de Pieter Twentlaan zijn dan niet bereikbaar. Voor calamiteiten blijft de Raadhuislaan
ten alle tijden toegankelijk.
Tot slot krijgt het asfalt op maandag 20 juli 2020 nog een laatste behandeling. Tijdens deze
werkzaamheden wordt de Raadhuislaan niet afgesloten, maar kan er wel wat stremming optreden.
Parkeren
Tijdens de uitvoering van de asfalteringswerkzaamheden aan de Raadhuislaan wordt u helaas verzocht
op een andere locatie te parkeren. Parkeer uw auto in verband met de veiligheid van de voetgangers en
andere weggebruikers alleen binnen de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. In de nieuwe situatie in de
Prinses Marielaan zijn deze parkeervakken door middel van witte markeringstegels 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.
Coronavirus Covid-19
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: Overzicht asfalteringswerkzaamheden Raadhuislaan

