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Geachte heer / mevrouw,
Op vrijdag 26 juli 2019 van 08.00 tot 13.00 uur voert Stedin een reparatie uit aan het
elektriciteitsnetwerk ter hoogte van Tussenlanen huisnummer 20-26. Hierdoor is de
Tussenlanen van huisnummer 34 tot huisnummer 49 dicht voor doorgaand verkeer, behalve
fietsers en voetgangers. Verkeersregelaars zijn ter plaatse aanwezig. Om die reden is de
kruising Bovenberg / Franse kade / Opweg donderdagmiddag 25 juli vanaf 16:00 uur open
voor bestemmingsverkeer. De omleidingsroute voor het doorgaand verkeer Franse kade blijft
gehandhaafd.
Weekend 26, 27 en 28 juli
Vanaf donderdagmiddag 16.00 uur tot maandagochtend 7:00 uur is de Franse Kade, en ook
de kruising Bovenberg / Franse kade / Opweg toegankelijk voor bestemmingsverkeer. De
belijning en de deklaag ontbreekt ter hoogte van de kruising, er geldt een snelheidsbeperking
van 50 km per uur. Wij vragen u rustig te rijden. Door het ontbreken van de deklaag en de
belijning op het fietspad en de kruising verzoeken wij u met de fiets om te rijden via de
Bonrepas.
Kruising dicht 29 en 30 juli
Maandag 29 juli 12.00 tot dinsdag 30 juli 12:00 uur is de kruising Bovenberg / Franse Kade /
Opweg en ook de Franse Kade dicht. De kruising wordt geasfalteerd. Afhankelijk van de
weersinvloeden worden de kruising en de weg dinsdagavond opengesteld voor verkeer.
Woensdag 31 juli worden de afrondende werkzaamheden uitgevoerd door de aannemer.
Contactgegevens tijdens de uitvoering
Als u een nadere toelichting wenst of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het
hoogheemraadschap, per email: wegreconstructies@hhsk.nl of via het algemene
telefoonnummer 010 – 45 37 200.
Dit document is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een
handtekening.

