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Betreft
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: Wegwerkzaamheden Deltazijde in het komende weekend

Geachte heer/mevrouw,
Inmiddels heeft u van ons diverse keren een informatiebrief ontvangen over de
werkzaamheden die door ons worden uitgevoerd op de Deltazijde en de Binnendelta.
Zo heeft u eerder deze week al een brief van ons ontvangen met betrekking tot de
werkzaamheden op zaterdag 20 maart. Maar ook in het weekend dat daar op volgt gaan
wij werkzaamheden uitvoeren. Om verwarring te voorkomen, is er voor gekozen om hier
een separate brief voor te verspreiden.
De werkzaamheden zullen op vrijdag 26 maart vanaf 10.00 uur starten. Vanaf dit moment
zal een groot deel van de Deltazijde worden afgesloten voor verkeer (de Binnendelta blijft
bereikbaar). Naar verwachting zal de weg afgesloten blijven tot zondagavond, 22.00 uur.
Op de achterkant van deze brief zal een nadere toelichting worden gegeven op het
afgesloten deel van de Deltazijde en bijbehorende omleidingsroutes.
Werkzaamheden en planning
In dit weekend gaan wij een laag van de bestaande asfaltconstructie frezen, de putkoppen
in de rijbaan op de juiste hoogte stellen, om daarna de rijbaan te voorzien van nieuw
asfalt. De planning voor deze dagen is al volgt:
Vrijdag 26 maart : 10.00 uur tot 22.00 uur (frezen asfalt)
Zaterdag 27 maart : 06.00 uur tot 20.00 uur (op hoogte stellen putkoppen)
Zondag 28 maart : 03.00 uur tot 22.00 uur (aanbrengen nieuwe asfalt)
Om deze planning waar te kunnen maken zijn wij afhankelijk van weeromstandigheden.
Ook kunnen er machines defect gaan, wat invloed op de planning kan hebben.
De werkzaamheden zijn door ons zoveel als mogelijk zodanig ingepland, dat de onderdelen
die veel geluidoverlast geven voor de nacht gereed zijn. Op zondagochtend beginnen wij al
wel vroeg met het reinigen van het wegdek met een zogeheten wegdekreiniger. Deze
werkzaamheden kunnen wij niet op een ander moment inplannen.
Nadat wij het nieuwe asfalt hebben aangebracht, moet deze eerst nog een tijdje afkoelen,
voordat de weg weer kan worden opengesteld voor verkeer.
Bouwbedrijven en transport
Voor de bouwbedrijven die bouwen langs het afgesloten deel van de Deltazijde, geldt dat
eventuele transporten die op vrijdag 26 maart benodigd zijn, voor 10.00 uur afgerond
moeten zijn. Daarna wordt de rijbaan afgesloten voor verkeer. Kleine busjes en
personenauto’s kunnen nog wel op locatie komen, door gebruik te maken van het fietspad
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naast de Deltazijde. Wij zetten hier verkeersregelaars in, om het verkeer over het fietspad
in goede banen te leiden. Wij vragen u dringend, om de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

Met vriendelijke groet,
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
S. Kraaij
Uitvoerder
06- 18 58 08 12
deblaricummermeent@vangelder.com
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