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"Me

Datum

: 24 november 2021

Kenmerk
Behandeld door
Doorkiesnummer

: ]-Verleg
: (0299) 658 574

In uw antwoord graag datum en kenmerk vermelden.

Aan de bewoners van het Lindegracht/Rozendaal

Onderwerp:

Her-bestraten Lindegracht / Rozendaal huisnummer 1 t/m 8

Geachte heer/mevrouw,

Aansluitend op de her-bestratingswerkzaamheden aan het Zonnepad willen we ook de bestrating van de
Lindegracht en Rozendaal huisnummer 1 t/m nummer 8 in Monnickendam opnieuw bestraten. Hieronder
willen wij u informeren over de geplande bestratingswerkzaamheden.
Planning werkzaamheden
De verwachting is dat we in de week van maandag 6 december 2021 starten met het her-bestraten van de
Lindegracht en Rozendaal huisnummer 1 t/m 8 in Monnickendam. De weg wordt gefaseerd uitgebroken
om de hinder tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden worden daar waar het nodig is
loopschotten neergelegd om de bereikbaarheid van woningen gedurende de werkzaamheden te garanderen.
De opengebroken weggedeeltes zijn tijdens de werkzaamheden gestremd voor motorvoertuigen. Dit wordt
met borden aangegeven.
De werkzaamheden zijn naar verwachting 4 weken afgerond. Een en ander is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Wat betekent dit voor u?
Het is mogelijk dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Wij doen er alles aan om de hinder
tot een minimum te beperken. Maar u kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het voorkomen van overlast.
Daarom vragen wij u:
o voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen auto's te parkeren op het aangegeven weggedeelte;
o particuliere bloembakken, bankjes of paaltjes die geheel of gedeeltelijk op openbare grond staan terug te
zetten op uw eigen perceel;
o op de afval-inzameldagen zet de aannemer uw afval langs de weg, zodat deze bereikbaar zijn voor de
afval inzamelaar.
Uitvoering en contactgegevens
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Nota Infra BV en namens de gemeente begeleid door
de heer J. Verleg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574 of via de email op
justin.verleg@waterland.nl. Gedurende de werkzaamheden wordt u door de aannemer, in overleg met de
gemeente, op de hoogte gehouden over de voortgang.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

J.y
ed

cgen, afdeling Openbare Werken
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