Aan de bewoners van
Datum
Ons kenmerk
Betreft

: 24 april 2019
: GNV-004504
: Start werkzaamheden herinrichting Franse Kampweg (N236)

Geachte heer, mevrouw,
VolkerInfra voert vanaf 10 mei de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Franse
Kampweg (N236) in opdracht van de provincie Noord-Holland uit.
Wat gaat er gebeuren?
Vanaf vrijdag 10 mei 19:00 uur tot vrijdag 24 mei 06:00 uur worden de werkzaamheden aan de Franse
Kampweg (N236) uitgevoerd. De werkzaamheden worden in twee vakken opgedeeld (zie figuur 1). Dit is
gedaan, omdat er per vak specifieke werkzaamheden plaatsvinden en in het bijzonder ter beperking van
de (verkeers-)hinder. De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:
Fase 1
Op de Franse Kampweg (vak 1) van vrijdag 10 mei 19:00 tot vrijdag 17 mei 06:00 uur:
- Asfaltonderhoud (deklaag + profileer laag, deels reconstructie);
- Vernieuwen rotonde;
- Aanpassingen aan de middeneilanden;
- Aanbrengen geleideconstructie bij Shell benzinestation;
- Vernieuwen bebording;
- Vervangen armaturen van de openbare verlichting.
Fase 2
Op de Franse Kampweg (vak 2) van vrijdag 17 mei 19:00 tot vrijdag 24 mei 06:00 uur:
- Asfaltonderhoud (deklaag + profileer laag, deels reconstructie);
- Vernieuwen rotonde;
- Aanpassingen aan de middeneilanden;
- Aanpassen inritconstructies;
- Vernieuwen bebording;
- Vervangen armaturen van de openbare verlichting.
We beginnen met de werkzaamheden op het deel vanaf het Shell benzinestation tot de kruising Franse
Kampweg-Noordereinde (vak 1) en aansluitend gaan we verder met het deel vanaf het Shell station tot
de net voorbij de rotonde Franse Kampweg-nieuwe ’s-Gravelandseweg (vak 2).

Figuur 1: Fasering werk

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
De rijbaan tussen de rotonde bij de Nieuwe 's-Gravelandseweg en de kruising met het Noordereinde is
aan groot onderhoud toe. De fundering en het wegdek moet vervangen worden. Om de veiligheid te
verbeteren worden oversteekplaatsen voor voetgangers en (brom-)fietsers verruimd en worden de
kruisingen voorzien van bredere weggedeeltes en middenbermen. De bestaande midden eilanden
worden verlengd en er worden nieuwe midden eilanden aangebracht.
Verkeershinder
Tijdens de fasering en de werkzaamheden aan de rijbaan van de Franse Kampweg is enige
verkeershinder helaas niet te voorkomen. Voor het doorgaande verkeer worden gedurende de
weekendafsluitingen en de door de weekse nachtafsluitingen omleidingen door Bussum en Hilversum
ingesteld (zie voor nadere informatie de bijgevoegde factsheet).
De bewoners die een uit- en inrit hebben op de N236 en dus direct grenzen aan het werkvak, kunnen
gedurende de weekend- en nachtafsluitingen hun percelen blijven bereiken. Dit kan door middel van het
rijden door het werkvak of een alternatieve route over het fietspad langs het werkvak. Voor de start van
de uitvoering van de werkzaamheden treden wij in contact met de desbetreffende bewoners om
maatwerk afspraken te maken. Op bepaalde momenten kan het voorkomen dat u in verband met
noodzakelijke werkzaamheden dient te wachten alvorens u uw reis via de tijdelijke ontsluitingsroute
(vanaf uw perceel door of langs het werkvak) weer kunt voortzetten. Uw woning en/of bedrijf blijft
bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten, afvalinzameling, post- en pakketbezorging en eventuele
“bijzondere” transporten zoals verhuisdiensten. Daar waar nodig begeleiden we dit met de inzet van
verkeersregelaars.
Fietsers en voetgangers kunnen gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het huidige fietspad langs
de N236 gebruik blijven maken.
Geluidshinder voor omwonenden
De werkzaamheden worden gedurende de periode van 10 mei tot en met 24 mei 2019 uitgevoerd buiten
de reguliere werktijden, namelijk voor de weekendafsluitingen van vrijdag 19:00 uur tot en met
maandagochtend 06:00 uur en voor de door de weekse nachtafsluitingen elke avond/nacht van 21:00
uur tot 06:00 uur. Bij de desbetreffende gemeentes is hiervoor een ontheffing van de APV verkregen in
verband met geluidproducerende werkzaamheden, zoals frezen en asfalteren van de weg. De meeste
geluidsproducerende werkzaamheden worden zoveel als mogelijk overdag of aan het begin van de
avond uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is echter enige geluidshinder helaas niet te voorkomen.
Wij proberen de hinder voor u zo veel mogelijk te beperken.
Meer weten?
Heeft u vragen, klachten en/of opmerkingen? U ons bereiken via pnhgv@volkerinfra.nl of bel 06 - 21 15
94 19. Daarnaast organiseren wij ook een wekelijks inloopspreekuur, elke donderdag van 15:00 tot
17:00 uur, waarbij u bij ondergetekende terecht kan voor vragen, klachten en/ of opmerkingen. Het
inloopspreekuur vindt plaats in de directiekeet op ons werkterrein gelegen naast de inrit naar de
GAMMA.
Wilt u wekelijks via de e-mail op de hoogte blijven over de voortgang van de werkzaamheden? Dan kan,
stuur dan een e-mail naar pnhgv@volkerinfra.nl met het onderwerp “Nieuwsbrief uitvoering N236”.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
VolkerInfra Gooi en Vechtstreek

J.D.A. Verwoerd
Omgevingsmanager
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