Aan de bewoners

12 november 2014

Betreft
Plaatsing stalen damwand Noordkade
Projectnaam Kadeverbetering Veender- en Lijkerpolder

Geachte bewoner,
In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn wij bezig met het gefaseerd
uitvoeren van de werkzaamheden m.b.t. de kadeverbetering.
Vanaf dinsdag 25 november 07.00 uur gaan wij beginnen met het plaatsen van een stalen
damwand langs de Noordkade (in de teensloot langs de weg).
Doorgaand verkeer op de Noordkade zal ernstige vertraging ondervinden van de
werkzaamheden. Door het aanbrengen van de stalen damwand zal er stremming
plaatsvinden, waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk is.
Wij adviseren u dan ook om de Noordkade vanaf dinsdag 25 november tot en met vrijdag 5
december zoveel mogelijk te mijden en gebruik te maken van de ingestelde omleiding.
Indien u toch gebruik moet maken van de Noordkade vragen wij u geduld op te brengen
voor de wachttijd, zodat wij alle verkeersdeelnemers een veilige doorgang kunnen bieden,
vanzelfsprekend maken wij voor hulpdiensten de weg direct vrij.
Indien u vragen of klachten heeft over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen via
VLPRoelofarendsveen@verboonmaasland.nl of telefonisch met 010-5922022.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Caroline Klompenhouwer

Omgevingsmanager
Verboon Maasland
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