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: Aanbrengen definitieve bestrating in deelplan D

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de gemeente Blaricum gaat Aannemingsmaatschappij Van Gelder de
definitieve bestrating aanbrengen in deelplan D van De Blaricummermeent.
De uitvoering van de werkzaamheden is iets later op gang gekomen, vanwege
Coronaperikelen en de vorstperiode. De Gemeente Blaricum biedt u haar
verontschuldigingen aan voor het niet tijdig informeren over dit vervolgtraject.
Met deze brief laten wij u weten dat niet het Projectbureau De Blaricummermeent, maar
wij als aannemingsmaatschappij, u op de hoogte houden van de werkzaamheden die wij
zullen uitvoeren, de bereikbaarheid van de wijk, de bijbehorende tijdsduur die wij hiervoor
verwachten nodig te hebben en overige belangrijke zaken.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de tijdelijke bestrating, het aanbrengen
van regenwaterkolken en bijbehorende afvoerleidingen, het afwerken van de zandbaan en
het aanbrengen van de definitieve bestrating.
Bereikbaarheid
Om de woonwijk bereikbaar te houden voor de bewoners en voor nood- en hulpdiensten
gedurende de gehele uitvoeringsfase, zijn er verschillende tijdelijke maatregelen voorzien.
Zo worden er op 2 locaties tijdelijke parkeervoorzieningen aangelegd en wordt er op 2
locaties een tijdelijke verbinding gecreëerd tussen deelplan D en de gemeente Huizen (zie
de afbeelding op de achterkant van deze brief ter verduidelijking van deze locaties).
Tijdens de werkzaamheden aan de doorgaande route (Zuiderzeedreef) kan er gebruik
worden gemaakt van deze tijdelijke ontsluitingswegen. Deze mogen alleen worden gebruikt
op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.00 uur. Wij zorgen er aan het einde van elke
werkdag voor dat de Zuiderzeedreef tussen 16.00 uur en ’s ochtends 07.00 uur begaanbaar
is.
Planning
Begin volgende week starten wij met het aanleggen van de tijdelijke voorzieningen om
vervolgens op maandag 22 maart te starten met de werkzaamheden in het “Laantje van
Bruijn”. Het gehele project zal naar verwachting eind november 2021 gereed zijn. Op de
achterkant van deze brief is de volgorde van uitvoering weergegeven, met hierbij de
globale planning per fase. U ontvangt ca. 1 week voordat wij het straatwerk bij u voor de
woning gaan opbreken een aanvullende brief met informatie over wegafsluitingen,
parkeermogelijkheden en eventuele omleiding-/ontsluitingsroutes.
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Overige zaken
- Met de gemeente Blaricum hebben wij afgesproken om de werkvakken kort te houden.
Wij zullen per keer ca. 40 m1 rijbaan opbreken, hierdoor blijft de wijk maximaal
bereikbaar. Wanneer het voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist is om langere
vakken op te breken, dan zullen wij aan het eind van de werkdag het opgebroken
weggedeelte voorzien van rijplaten.
- Indien er een hoogteverschil aanwezig is tussen de door ons aangebrachte bestrating in
het openbare terrein en de bestrating van uw oprit, dan zal de 1e meter van uw oprit door
ons worden herstraat, om zo het straatwerk op elkaar aan te laten sluiten.
- De nood- en hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie worden door de
gemeente Blaricum geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden en de te
gebruiken aanrijroutes, zodat de nood- en hulpdiensten te allen tijde binnen de
normafstand bij uw woning kunnen komen.
(ook hierom is er voor gekozen de werkvakken kort te houden).
- Vooruitlopend op het aanbrengen van het nieuwe straatwerk zal de firma Pilkes de nieuwe
lichtmasten aanbrengen.
- Medio april 2021 zullen de speelplekken in het Laantje van Bruin worden ingericht en
afhankelijk van de voortgang van het staatwerk en het gebruik van de tijdelijk
parkeerplaatsen zal rond de zomer de speelplek in de Nijhofflaan worden ingericht.
- Op woensdag 10 maart zullen de bomen worden aangeplant op het eiland (Laantje van
Bruijn) en de Nijhofflaan.
- Via de website http://www.vangelder.com/blaricum zullen wij u maandelijks informeren
over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen in de planning.
Indien er tijdens uitvoering van de werkzaamheden vragen en/of opmerkingen zijn, dan
kunt u via het onderstaande e-mailadres contact opnemen met onze uitvoerder. Indien er
zich calamiteiten voordoen, dan kunt u dit tussen 07.00 en 16.00 uur melden via het
onderstaande telefoonnummer. Wanneer er spoedeisende zaken zijn, die echt niet kunnen
wachten tot de volgende werkdag, kunt u ook buiten deze werktijden bellen met de
uitvoerder.
Wanneer u er via e-mail niet uitkomt met onze uitvoerder, dan kunt u zich elke woensdag
tussen 14.00 en 15.00 uur melden bij de uitvoerderskeet, die wij geplaatst hebben tegen
over Binnendelta nr. 15. In verband met de geldende coronamaatregelen vragen wij u om
het eerst via e-mail te proberen, alleen te komen, de keet niet te betreden wanneer er al
een bewoner binnen is op dat moment en alleen langs te komen wanneer u geheel
klachtenvrij bent.
Met vriendelijke groet,
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
S. Kraaij
Uitvoerder
06- 18 58 08 12
deblaricummermeent@vangelder.com
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