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Geachte heer/mevrouw,
Langs deze weg berichten wij u dat de gemeente opdracht heeft verstrekt om de
werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie van de Nootweg (gedeelte Rading
Eikenlaan) uit te voeren. Wij informeren u middels deze brief over een aantal zaken met
betrekking tot de uitvoering.

Planning & uitvoering
De aannemer start de voorbereidende werkzaamheden vanaf 7 mei 2018 (week 19). Het
werk zal naar verwachting in de week van 27 augustus 2018 (week 35) gereed zijn.
Bereikbaarheid/ parkeren
Tijdens de uitvoering is de Nootweg (gedeelte Rading Eikenlaan) voor doorgaand verkeer
afgesloten. Voor het doorgaand verkeer richting het centrum wordt een omleidingsroute
ingesteld. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Met betrekking tot de
bevoorrading van de winkels naar het centrum zal de omleiding via de Eikenlaan
plaatsvinden. Wij verzoeken u uw leveranciers hierover in te lichten.
Openbaar vervoer
De bus die over de Eikenlaan over de kruising Nootweg richting Prinses Marijkestraat rijdt,
blijft in dienst aangezien deze kruising pas in de tweede fase in uitvoering wordt genomen.
Vragen
Voor de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder op het werk , de heer J.
Liebrecht tel 06-11140693 of per mail john.liebrecht@megaborn.com
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Hebt u nog vragen betreffende deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer M.
Endlich van het Team Projecten op bovengenoemd telefoonnummer. Tevens is de heer
Endlich bereikbaar per email op m.endlich@wijdemeren.nl
Informatie met betrekking tot de uitvoering van het project kunt u vinden op de
gemeentewebsite www.wijdemeren.nl/nootweg

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

L. Groeneveld
Teammanager Projecten
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