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Start werkzaamheden Binnendoor, Achterom, Burgemeester Heerschopweg,
Langeweg en Meentweg

Geachte heer/mevrouw,
Al eerder hebben wij u geïnformeerd over onze geplande werkzaamheden aan de Binnendoor, Achterom,
Burgemeester Heerschopweg, Langeweg en Meentweg. Hierbij laten wij u weten dat de werkzaamheden
starten op maandag 21 januari 2019. Dit is twee weken later dan de eerder door ons genoemde data. In deze
brief informeren we u over de reden hiervoor, de planning van de werkzaamheden planning van de
werkzaamheden en praktische zaken om rekening mee te houden.
Vertraagde levering van materialen
Door langere levertermijnen van de benodigde materialen voor de uitvoering is deze vertraging helaas
ontstaan. De aannemer verwacht tijdens de uitvoering de vertraging in te kunnen lopen en daarmee de
opleveringsdata niet te overschrijden. Waar nodig worden al gemaakte afspraken over bereikbaarheid nog
verder met u afgestemd.
We voeren de werkzaamheden in fases uit. Deze duren tot medio april 2019 (mits de weersomstandigheden
dit toelaten). Tijdens die periode is de straat alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Wij kunnen helaas
niet voorkomen dat u hinder ondervindt van de werkzaamheden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Bereikbaarheid van woningen
Vanaf maandag 21 januari tot en met medio september 2019 zijn de Binnendoor, Achterom, Burgemeester
Heerschopweg, Langeweg en Meentweg op verschillende momenten afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit
met uitzondering van de periode waarin de werkzaamheden vlak voor uw perceel plaatsvinden. Om de
woningen/bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar te houden en de overlast tot een minimum te beperken,
wordt het werk in fases uitgevoerd. Op de bijgaande tekening kunt u zien in welke fase het weggedeelte voor
uw woning aangepakt wordt.
Uw auto tijdig verplaatsen
Op maandag 21 januari start de eerste fase: op de Achterom vanaf de Torenlaan wordt dan gestart (zie
bijlage). Woont u in dit deel van het werkgebied? Dan verzoeken wij u om uw auto uiterlijk maandagochtend
21 januari om 07.00 uur buiten dit deel van het werkgebied te parkeren. We zorgen ervoor dat uw
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woning/bedrijf altijd te voet of met de fiets bereikbaar is. Diverse borden en hekken geven aan wanneer u uw
woning weer met de auto kunt bereiken. Bewoners van andere delen van het werkgebied ontvangen van de
aannemer op een later moment een brief over het eventueel verplaatsen van hun auto.
Inzameling huisvuil, papier en plastic
U kunt uw afvalbak (of zak) op de reguliere inzamelingsdagen voor uw woning aan de weg zetten. Met de
Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke verzamellocatie. De
aannemer regelt dat uw afvalbak daar neer wordt gezet en brengt deze ook weer terug. Om dit soepel te laten
verlopen is het belangrijk dat uw afvalbak is voorzien van een duidelijk huisnummer/adres.
De werkzaamheden nog even op een rijtje
Aan de Binnendoor, Achterom, Burgemeester Heerschopweg, Langeweg en Meentweg worden de volgende
werkzaamheden uitgevoerd:
 Er komt een nieuw vuilwater riool in de straat
 Er worden maatregelen getroffen om regenwater in de bodem te infiltreren
 De weg wordt opnieuw bestraat met de bestaande klinkers
 De openbare verlichting blijft staan en wordt waar nodig gerepareerd
 Waar nodig worden bermen hersteld en opnieuw ingezaaid
Meer informatie en contact
De aannemer, NTP Infra uit Hattem, informeert per uitvoeringsfase alle betreffende aanwonenden nog per
brief.
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met de toezichthouder,
de heer B. Oskam. Hij is van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via het
telefoonnummer 06 347 546 21.
Heeft u andere vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de heer B. Heerschop van het team
Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte van de BEL Combinatie. Hij is van maandag tot en met
donderdag telefonisch bereikbaar via 14 035.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website: www.blaricum.nl, bij het kopje Wegen en Groen,
Werk in Uitvoering.
Met vriendelijke groet,

Mevr. drs. K.I. de Graaf
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte
BEL Combinatie
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