Datum: 30-9-2021
Betreft: Onderhoud wegen Mariahoeve
Beste bewoner,
De afgelopen weken heeft de Gebr. Van Kessel hard gewerkt aan de bestrating in en rondom het Hert.
Aanstaande maandag 4 oktober 2021 starten we met de laatste fase in Het Hert.
Garageboxen Het Hert
Van ma 4 oktober 7:00 uur t/m vr 15 oktober werken we aan de verharding bij de garageboxen tussen
Het Hert 1 t/m 14 en Nooit Gedacht 14 t/m 44. We breken het asfalt op en maken dan de onderbaan
klaar voor nieuw asfalt, (rode gebied op de tekening).
Wij verzoeken u om vanaf ma 4 oktober 7:00 uur geen voertuigen meer te parkeren in en bij de
garageboxen in Het Hert. Zo hebben onze machines voldoende ruimte voor het uitvoeren van de
werkzaamheden en het verwijderen van het asfalt. Ook de garageboxen zijn dan niet meer toegankelijk
voor voertuigen.
Toegang naar Het Hert
Vanaf maandag 11 oktober breken we ook het laatste stukje asfalt op richting de Nooit Gedacht, zie
blauwe gebied op de tekening. Dit gedeelte blijft open voor verkeer. Het Hert is bereikbaar via de
groene lijn. Echter, tijdens de werkzaamheden in het blauwe gebied kan enige vertraging (ca. 30
minuten) ontstaan bij het verlaten of bereiken van Het Hert. Wij doen ons best om deze vertragingen tot
een minimum te beperken. Mocht u in de week van ma 11 t/m vr 15 oktober op bepaalde tijdstippen
met uw auto Het Hert willen verlaten, adviseren we u om uw voertuig vooraf buiten Het Hert te
parkeren zodat u geen risico loopt op vertraging door de werkzaamheden.
Asfalteren:
Op donderdag 14 oktober asfalteren we de toegang naar Het Hert en het gedeelte bij de garageboxen.
Het Hert is deze dag tussen 8:00 – 17:00 uur niet bereikbaar voor voertuigen!
Na 8:00 uur kunt u Het Hert niet meer via de rijbaan verlaten. Vanaf 17:00 uur is het asfalt gereed en is
het Het Hert via de nieuwe asfaltweg weer normaal bereikbaar.
Overig
Onze werktijden zijn van ma t/m vr tussen 7.00 uur en 17.00 uur. Helaas gaan onze werkzaamheden
gepaard met enige geluidsoverlast. Ook hier kunt u enige hinder van ondervinden. Wij doen ons best om
de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Uw afval wordt gewoon opgehaald zoals u dat gewend bent. Indien van toepassing zorgen we dat uw
containers of afvalzakken buiten ons werkvak komen te staan zodat de afvalophaaldienst uw afval kan
meenemen.
Heeft u daarnaast nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u met ons contact opnemen via de
Bouwapp, per e-mail gooisemeren@kessel.nl. of telefonisch met onze omgevingsmanager tel. 0625751209 (Marieke Maas)
Met vriendelijk groet,
Gebr. Van Kessel Wegenbouw b.v

