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Onderwerp: Ophogen en herbestraten rijbaan bij in-/uitrit parkeergarage Marijkestraat

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze brief omdat wij de straat bij de parkeergarage Marijkestraat gaan ophogen en
herbestraten. Voor deze werkzaamheden zullen wij de straat tijdelijk moeten afsluiten. Met deze brief
informeren wij u over wat u zult merken van de werkzaamheden, wanneer deze zullen plaatsvinden en
waarom deze noodzakelijk zijn.

Wat betekent dit voor u?
De straat zal ter hoogte van Marijkestraat huisnummer 1 tot 5 opengebroken worden. Dit betekent dat de
parkeergarage tijdelijk niet bereikbaar is. En dat er tijdelijk geen verkeer van en naar de Bernhardlaan
mogelijk is. U kunt de wijk uitrijden via de Wilhelminalaan richting de Nieuwpoortslaan.
Om hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, vinden de werkzaamheden tussen 08.30 en
16.00 uur plaats en wordt de parkeergarage elke dag na de werkzaamheden weer toegankelijk gemaakt.
Zodat u toch zoveel mogelijk gebruik kan maken van de parkeergarage.

Wanneer gaat dit plaatsvinden?
Op maandag 28 november 2022 starten we met de werkzaamheden. Deze zullen naar verwachting 3
werkdagen duren, dus tot en met woensdag 30 november.

Waarom is dit noodzakelijk?
In de gemeente Waterland verzakt de bodem relatief snel. Omdat de in-/uitrit van het parkeergarage
gefundeerd is en de rijbaan niet, is er een hoogteverschil ontstaan waardoor auto's niet meer goed in en
uit kunnen rijden. Met de ophoging van de straat wordt dit verholpen.

Contact
De firma Nota Infra verzorgt de uitvoering van het werk en ik zal namens de gemeente toezicht houden.
Wanneer u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, kunt u met mij contact opnemen. Dit kan via
telefoonnummer (0299) 658 57 of via email: justin_verleg@waterland.nl

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Justin Verleg
Senior beheermedewerker
Team realisatie- cluster beheer
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