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Geachte heer/mevrouw,
Tot vrijdag 10 november liepen de werkzaamheden aan de Meerweg volgens planning. Op
die dag stuitte een freesmachine op een oude gasleiding die vlak onder het asfalt lag.
Netbeheerder Stedin heeft tot en met 17 november gewerkt aan herstel en verlagen van
deze leiding.
De openstelling van de Meerweg is verschoven naar 8 december
Vanwege het herstel van de gasleiding heeft het werk aan de Meerweg ruim een week stil
gelegen. De geplande openstelling van de weg is daarom een week verschoven. Volgens de
nieuwe planning is de weg op 8 december weer open voor verkeer.
Met nood- en hulpdiensten zijn goede afspraken gemaakt over bereikbaarheid
We hebben veel vragen gekregen over bereikbaarheid van de Meerwijk voor nood- en
hulpdiensten. De werkwijze en fasering is in overleg met deze diensten bepaald.
Aanrijdroutes en omleidingen zijn met hen afgestemd. In geval van nood kunnen zij door het
werkvak rijden. Wij hebben wekelijks contact met deze diensten.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

afdelingshoofd Beheer

*2017022415*

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, stuur dan een e-mail naar
meerweg@bloemendaal.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de toezichthouder
Sebastiaan den Butter via 14-023.

2017022415

De Harp en de brug over de ringvaart blijven afgesloten
We kregen van inwoners de suggestie om de Harp en de brug tijdens het werk open te
stellen voor verkeer. Dit zou met name de Zandlaan ontlasten in de spits. Wij hebben dit
onderzocht en geconcludeerd dat het risico op onveilige situaties te groot is.

