
    

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand 

 

 

Datum 

Onderwerp 

29 oktober 2020 

Vertraagde openstelling Maanderdijk & 

Parklaan  

 

 Contactpersoon 

E-mail 

W.S. (Wouter) Palm 

Poortwachter@heijmans.nl   
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Geachte heer/mevrouw, 

  

Ruim een maand geleden hebben wij u voor het laatst bericht over de afsluiting van de kruising 

Maanderdijk/Harnsesteeg. Inmiddels is de kruising gereconstrueerd en al weer enige tijd 

opengesteld voor het verkeer. We hadden gepland om de Maanderdijk (incl. aansluiting op de Dr. 

W. Dreeslaan (N781) vanaf vrijdag 30 oktober weer open te stellen voor verkeer. Helaas zijn wij 

door omstandigheden genoodzaakt deze openstelling met één week uit te stellen. Daarover willen 

wij u in deze brief graag informeren. 

 

Openstelling Maanderdijk (incl. aansluiting op de N781) naar vrijdag 6 november 2020  

Ondanks het corona virus hebben wij tot op heden altijd de planning kunnen halen. Helaas lopen wij 

nu tegen enkele problemen aan als gevolg van het virus. Zo hebben wij helaas enkele 

onderaannemers waarbij uitval van personeel is i.v.m. besmettingen. Daardoor is het helaas ook 

niet mogelijk om alle nieuwe openbare verlichting deze week aan te sluiten. Omdat wij het niet veilig 

vinden de weg zonder verlichting te openen, en er nog enkele werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd, zijn wij helaas genoodzaakt de openstelling van de Maanderdijk met één week uit te 

stellen tot vrijdagmiddag 6 november 2020.  

 

Wij begrijpen dat dit vervelend nieuws is maar worden helaas door de omstandigheden waarin wij 

nu leven tot dit besluit gedwongen. Vrijdagmidddag 6 november denken wij (verwachting rond 17:00 

uur) de gehele weg open te kunnen stellen. Vanaf dat moment komt ook de fietsomleiding te 

vervallen en de nu nog van toepassing zijnde omleidingen. 

 

Na deze openstelling zullen wij de komende maanden nog wel her en der enkele kleinere 

werkzaamheden uitvoeren. Ook zullen wij in december nog bomen gaan aanplanten langs de 

Maanderdijk. Voor deze werkzaamheden zal enkel plaatselijk een verkeersmaatregel worden 

ingesteld en hiervoor hoeft de weg niet meer te worden afgesloten.  

 

Wij vinden het erg vervelend dat wij helaas deze laatste deadline binnen het project moeten 

opschuiven. Echter hopen wij op uw begrip voor deze situatie.  
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Voor nu willen wij u alvast hartelijk danken voor uw geduld en medewerking. Mocht u daarbij nog 

vragen, klachten of opmerkingen hebben. Neem dan gerust contact met ons op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wouter Palm        

Projectleider Heijmans    


