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ONDERWERP

Groot onderhoud aan de Hoofdweg in Waverveen

Beste meneer, mevrouw,
U woont en/of werkt in de omgeving van de Hoofdweg in Waverveen en maakt veel gebruik van deze
weg. De Hoofdweg is dringend aan een opknapbeurt toe. In onze brief van 16 februari hebben we
aangegeven wat we gaan doen. U kunt deze brief nalezen op www.derondevenen.nl. Met deze brief
informeren we u over het vervolg van de werkzaamheden.
Het groot onderhoud aan de wegconstructie van de Hoofdweg is gestart.
Na de werkzaamheden van de nutsbedrijven (Vitens en Stedin) is nu aannemersbedrijf De Jong
Zuurmond B.V. gestart met de werkzaamheden aan de wegconstructie. De werkzaamheden duren tot
eind november 2021. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. De aannemer heeft de direct betrokken
bewoners aan de fase waar is begonnen een brief gestuurd.
De fasen zijn:
1. Wegvak tussen brug bij Waverdijk en begin polder (ter hoogte van huisnummer 14A)
2. Wegvak tussen begin polder en Botsholsedwarsweg
3. Wegvak tussen Botsholsedwarsweg en Proosdijerdwarsweg
4. Wegvak tussen Proosdijerdwarsweg en Poelweg
5. Wegvak tussen Poelweg en Cliffordweg
6. Wegvak tussen Cliffordweg en N201
Wijzigingen in de fasering kunnen nog plaatsvinden
Om de werkzaamheden eind november afgerond te hebben kan het voorkomen dat verschuivingen in de
fasering noodzakelijk zijn. Wanneer dit het geval is zorgt de aannemer voor de benodigde communicatie.
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Woningen en bedrijven blijven bereikbaar tijdens werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden wordt de Hoofdweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Met behulp van
borden worden weggebruikers geïnformeerd en omgeleid. Door de werkzaamheden in fasen uit te
voeren, zorgt de aannemer ervoor dat de woningen en bedrijven bereikbaar blijven.
Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingsroutes voor het verkeer
Aangezien alternatieve wegen in de polder beperkingen hebben voor zowel de breedte als de aslast van
voertuigen, wordt het verkeer zo veel mogelijk in één richting omgeleid over de smalle polderwegen.
De omleidingsroutes verschillen per fase en worden zo spoedig mogelijk geplaatst op onze website.
Nooddiensten zijn op de hoogte van tijdelijke afsluiting
De nooddiensten (ambulance, brandweer en politie) zijn door ons geïnformeerd over de werkzaamheden
en tijdelijke afsluiting van de Hoofdweg. Ook gedurende de werkzaamheden blijven wij hen op de hoogte
houden over de voortgang en de actuele locaties van de wegafsluitingen. In geval van een calamiteit
kunnen zij, ondanks de werkzaamheden, snel ter plaatse zijn.
Tijdens de werkzaamheden gaat het inzamelen van het huisvuil gewoon door
U kunt de container op de normale ophaalplaats neerzetten. Mocht u daar op dat moment niet bij kunnen,
dan verzoeken wij u de container in de directe nabijheid van de ophaalplaats neer te zetten. Het
personeel van de aannemer zorgt ervoor dat de container wordt geleegd.
Met de omgevingsapp van De jong Zuurmond blijft u op de hoogte
Om u goed op de hoogte te kunnen houden over de voortgang van de werkzaamheden heeft De Jong
Zuurmond een eigen app. Hierin is de voortgang van de werkzaamheden te volgen en wordt overige
informatie verstrekt. In deze app heeft u ook de mogelijkheden om vragen te stellen. Deze app is (te
downloaden voor zowel Apple- als Android smartphones.
•

Zoek in de App-store of Play-Store op ‘De Jong Zuurmond’ en installeer de app.

•

Klik op de ‘i’ rechtsboven, druk op ‘activeer notificaties’ en kies daarna bij ‘abonnementen’
Waverveen om op de hoogte te blijven van dit project.
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Meer informatie
Wij realiseren ons dat dit project voor overlast gaat zorgen. Uiteraard doen wij onze uiterste best dit tot
een minimum te beperken.
Hebt u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de
met de omgevingsmanager van aannemersbedrijf De Jong Zuurmond B.V. of met toezichthouder van de
gemeente.
Omgevingsmanager De Jong Zuurmond B.V.
Gert-Jan van Doremaele
gj.van.doremaele@dejongzuurmond.nl
telefoon (06) 22267010
Toezichthouder gemeente.
de heer R. van Middelkoop,
telefoon (06) 26434331
Vragen kunt u ook stellen per mail via: ingenieursbureau@derondevenen.nl
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

André Aantjes
Projectleider afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte
BIJLAGE(N)

--
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