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Start werkzaamheden fase 5 Nassaulaan / Terweeweg

t407r

Beste bewoner van Oranjepark,

Aanstaande maandag 9 november starten we met fase 5 van de bestratingswerkzaamheden. Het gaat om
het gedeelte van de ïerweeweg tussen de Waldeck Piermontlaan en de Nassaulaan. Tegelijkertijd zal ook de
Nassaulaan tussen de Terweeweg en de Koninginnelaan aangepakt worden. ln deze brief vertellen we u
meer over de planning, de werkzaamheden en de omleidíngen voor het verkeer.
Planning en werkzaamheden
We verwachten dat de werkzaamheden op 28 november 2020 gereed zijn. ln deze periode vinden
verschil lende activiteiten plaats.

-

Verwijderen van de huidige bestrating
Aanbrengen van voedingszand voor de nieuwe bomen
Plaatsen van nieuwe regenwaterkolken

Aanleggen van trottoirs en rijweg.
De nieuwe bomen worden op een later moment geplant. Zodra bekend is wanneer, laten we u datweten.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden zal uw straat geheel afgesloten zijn. U kunt uw auto niet in dÍt gedeelte van de
straten parkeren, ook niet op eigen terrein. Op verschillende plekken in uw buurt staat al aangegeven waar
en wanneer parkeerverboden gelden. Uw huis

blijft steeds bereikbaar via loopplanken. Ook zorgen wij

ervoor dat de bereikbaarheid voor o.a. brandweer en ambulance gegarandeerd is. We realiseren ons dat dit
overlast veroorzaakt. We houden deze periode zo kort mogelijk en hopen op uw medewerkÍng en begrip.
Omleidingen

-

De omleiding Terweeweg loopt via de Prinses Margrietlaan en de Frederik Hendriklaan
De omleiding Nassaulaan loopt via de Koninginnelaan/Nassaulaan.

De omleidingen staan ter plaatse aangegeven met borden.
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Parkeren
Als u uw auto in één van de omliggende straten parkeert, doe dat dan op een passende plaats en houd
rekening met de doorgang voor werkverkeer en hulpdiensten. Zo voorkomt u dat er onveilige situaties
ontstaan en dat uw auto verwijderd moet worden. Parkeer uw auto niet op de nieuwe trottoirs, ook niet met
één of twee wielen. De nieuwe trottoirtegels liggen nog niet helemaal vast en zijn nog gevoelig voor schade.
Overhangend groen
We zien dat er bij veel woningen groen dat over de erfgrens groeit. Bijvoorbeeld een brede haag die het
onmogelijk maakt om de nieuwe trottoirtegels goed aan te brengen. Wij vragen u dit zo snel mogelijk te

verwijderen.

Afval
ïijdens de werkzaamheden kan het afual niet bij u voor de deur opgehaald worden. U kunt uw huisafval dan
aanbieden op de gebruikelijke ophaaldag aan het begin en eind van de straat.

Wilt u meer weten over dit project?
Op www.oegstgeest.nl/oraniepark vindt u de planning en tekeningen die bij dit project horen. Houd er
rekening mee dat de planning kan veranderen, bijvoorbeeld door weersomstandigheden. We zullen deze
webpagina daarom steeds updaten.

Heeft u vragen? Bel ons opl407l.
U bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Vraag naar André den Heijer of Ron
Kuijpers van team Beheer en Onderhoud.
Met vriendelijke groet,
namens het col
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