BRUGGEN

MUIDERTREKVAART

Ontwerp bruggen: Syb van Breda en Co

DATUM: Februari 2020
ONDERWERP: Start bouw bruggen
Geachte heer, mevrouw,
De werkzaamheden aan de drie bruggen en de Maxisweg die Reimert uitvoert in opdracht van de gemeente Gooise Meren verlopen gestaag. Door middel van
deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de
komende werkzaamheden.
De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met de
voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van
de bruggen over de Muidertrekvaart, het heien van
het palen, het ophogen en asfalteren van de Maxisweg Als u daarvan (geluid) hinder heeft ervaren, danken wij u voor uw begrip.
Wat gaan wij de komende tijd doen?
Op dit moment zijn wij bezig met de onderbouw van
de bruggen, dit betreft het betonwerk in ruwbouw.
De bovenbouw van de bruggen, de staalconstructie,
wordt in de fabriek gemaakt. De bruggen worden medio april vervoerd naar de bouwplaats en met hijskranen op de fundering geplaatst.
We verwachten dat uiterlijk medio mei de autobrug
in gebruik wordt genomen en de tijdelijke brug opgeheven. Daarna werken we het project verder af, zodat
we in juni het werk kunnen opleveren. We verwachten dat de werkzaamheden verder weinig (geluids)
hinder geven.

Bereikbaarheid
Fietsers op de Amsterdamsestraatweg worden veilig
langs het werkterrein geleid. Indien nodig zetten wij
verkeersregelaars in. Alleen bij het realiseren van de
aansluitingen van het fietspad op de bruggen wordt
een tijdelijke omleiding ingesteld. De Maxis blijft bereikbaar via de nieuwe weg. Alleen voor het aanbrengen van een toplaag asfalt wordt de weg voor korte
tijd in de avond en nacht afgesloten. Het Kruitpad blijft
bereikbaar voor bewoners via de tijdelijke autobrug of
De Krijgsman als de tijdelijke brug niet meer beschikbaar is De hulpdiensten zijn hierover geïnformeerd.
De Reimert App
Als aannemer vinden wij het belangrijk dat u gemakkelijk informatie over het project kan vinden. Daarom
maken wij gebruik van onze Reimert App. Hierop staat
een aparte pagina voor dit project.

Scan de code(s) om de app gratis te downloaden of zoek op ‘Reimert’ in de AppStore.

Vragen
Ruim Omgevingsontwikkeling voert namens Reimert
Bouw en Infrastructuur het omgevingsmanagement
uit. Onze omgevingsmanager op dit werk is Jitske
Bokhoven. Heeft u vragen over dit project dan kunt u
telefonisch of per e-mail contact met haar opnemen.

06 -10918053
jbokhoven@ruim.nl
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Jitske Bokhoven
Omgevingsmanager Reimert Bouw en Infrastructuur

