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Rioolvervanging en Herinrichting Muiden Noord West
Volgorde aanpak straten
NB de volgorde kan wijzigen !
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Bijlage 2
Belangrijke informatie over de herinrichting van uw straat

Bereikbaarheid en parkeren
Gedurende de uitvoering zijn de woningen voor voetgangers bereikbaar. Wanneer de straat is
opengebroken, is het niet mogelijk uw auto daar te parkeren. Omdat bewoners van de afgesloten straat hun
auto elders moeten parkeren, wordt de parkeerdruk in de omliggende straten tijdelijk hoger.
In verband met de afsluitingen dient het verkeer om te rijden. Houdt u er rekening mee dat de wegen in de
wijk hierdoor tijdelijk drukker worden. Het is mogelijk dat er (tijdelijk) aanvullende verkeersmaatregelen van
kracht zijn.
Vuil- en afvalcontainers
In de wegvakken die zijn opgebroken zorgt de aannemer ervoor dat de vuilcontainers naar een verzamelpunt
worden gebracht. Op de ophaaldag moeten de vuilcontainers alsook uw plastic afvalzak vóór 7.00 uur buiten
op de erfgrens klaar staan. Om verwarring te voorkomen, dient u uw groene en grijze container duidelijk te
voorzien van uw huisnummer. De aannemer zet de container na het legen weer terug bij uw woning.
Containers zonder huisnummer worden niet meegenomen. Als het wegvak weer in gebruik is, brengt en
haalt u de container zelf. Op zaterdag dient u zelf de papiercontainer op de hoek van de straat te plaatsen en
weer op te halen.
Hulpdiensten en veiligheid
De hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) zijn op de hoogte van de werkzaamheden.
Bij calamiteiten zijn zij op de hoogte van de door hen te nemen routes. Onder andere in verband met
de bereikbaarheid van de hulpdiensten is het verboden uw auto te parkeren vóór de afzethekken op de
rijbaan.
Voor kinderen is het interessant en spannend om bij de werkzaamheden te kijken en te spelen.
Wij raden u met klem aan uw kinderen vooraf in te lichten over de eventuele gevaren.
Overhangend groen
In de huidige situatie kunnen de voetpaden soms niet of nauwelijks worden gebruikt omdat er overhangend
groen aanwezig is. Na de herinrichting moeten de voetpaden weer gebruikt kunnen worden. De aannemer
heeft ook ruimte nodig voor de aansluiting van de nieuwe riolering op uw huisaansluiting en het aanbrengen
van de nieuwe bestrating. Wij verzoeken u daarom al voor de start van de uitvoering het overhangend groen
bij de erfgrens zoveel mogelijk te verwijderen. Hartelijk dank daarvoor.

Informatiepunt Uitvoering Projecten
Speciaal voor u is er in een lokaal boven de gymzaal aan de Constantijn Huijgenslaan 1c een
informatiepunt ingericht.
U kunt hier terecht met vragen over de uitvoering.
De heer H. Teeuwissen, directievoerder van de gemeente, tel. 035 207 0714 staat u graag te woord.

