
 
  

 

 
   
 
 
Aan de bewoners van dit adres 

 
 

Uw referentie:  

Onze referentie:  

Doorkiesnr.: 0184-66 72 00 
Mobielnr.: 06 12086038 
E-mail: Grotewaard@mourik.com 

Groot-Ammers, 
25 augustus 2021 

 
 

  
 
Geachte heer, mevrouw, 
 

 
Kwalificaties: 
CO2 
VCA** 
ISO9001/14001 
Veiligheidsladder

Op al onze aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden (versie juni 
2013), welke zijn te downloaden via www.mourik.com. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand 
gewezen, ongeacht het tijdstip waarop deze ter hand zijn gesteld. 
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Door middel van deze bewonersbrief willen wij u informeren over de werkzaamheden welke 
uitgevoerd gaan worden aan de Grotewaard en de Dorpsweg vanaf de bocht richting de 
Grotewaard. 
 
Werkzaamheden: 
Afgelopen voorjaar zijn de wegreconstructiewerkzaamheden uitgevoerd aan de Grotewaard 
en de Dorpsweg. Ter afronding van deze werkzaamheden wordt vanaf maandag 6 september 
een slijtlaag (karrespoor) aangebracht in het midden van de rijbaan. De werkzaamheden 
kunnen bij de juiste weersomstandigheden in circa 5 werkdagen worden uitgevoerd. De 
werkzaamheden starten vanaf de Dorpsweg in Hoornaar, waarna de slijtlaag gefaseerd en zo 
mogelijk in aaneengesloten werkdagen wordt aangebracht tot aan de bocht bij de Dick Voor 
Mekaar shop. (z.o.z. overzicht projectgebied). Vanaf Overslingeland is altijd ontsluiting 
mogelijk naar de Grotewaard of de Dorpsweg. 
 
Weersomstandigheden en aankondiging werkzaamheden: 
Het aanbrengen van het karrespoor kan alleen bij de juiste weersomstandigheden. Gaat het 
bijvoorbeeld regenen of is de weg nog nat dan schuiven de werkzaamheden op. Dat kan ook 
betekenen dat de werkzaamheden niet “aaneengesloten” worden uitgevoerd, en dat er dagen 
tussen zitten waarop niet wordt gewerkt. Omdat de werkzaamheden gefaseerd worden 
uitgevoerd verzoeken wij u om zelf in de gaten te houden vanaf welke kant u uw perceel kunt 
bereiken. Op borden aan het begin en einde van het projectgebied, en bij afslag 
Overslingeland, wordt op de werkdag ervoor aangegeven op welke dagen er gewerkt gaat 
worden. Als er bij u voor de deur wordt gewerkt dan ontvangt u op de werkdag ervoor ook 
schriftelijk bericht van ons. 
 
Overlast: 
Mourik voert de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur. De 
werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Dat betekent dat uw perceel, als er bij u voor 
de deur wordt gewerkt, die dag niet bereikbaar is voor gemotoriseerd verkeer. U kunt weer 
van uw inrit gebruikmaken als het karrespoor is aangebracht en de weg weer vrij is gegeven.. 
Gedurende de werkzaamheden is de weg alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer, 
behoudens de locatie waar op dat moment wordt gewerkt. Het weggedeelte vanaf afslag 
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Overslingeland richting Dorpsweg gaat weer volledig open als dat deel klaar is. 
Verkeersregelaars zullen gedurende de werkzaamheden het verkeer begeleiden. Doorgaand 
verkeer wordt omgeleid met bebording. 
 
Bereikbaarheid (Vuilophaal- en /hulpdiensten): 
Voor aanvang worden de betrokken instanties geïnformeerd over de werkzaamheden. 
Daarnaast waarborgen wij ten alle tijden de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Wat betreft 
het inzamelen van het vuilnis verandert er voor u weinig. Op de dag dat er vuil wordt opgehaald 
kunt u de containers etc. voor uw woning aan de weg zetten. Bij het niet toegankelijk zijn van 
de weg verrijdt de aannemer de containers etc. naar een met de vuilophaaldienst afgesproken 
locatie en de aannemer zet de containers etc. na het legen weer terug voor de woning. Wij 
verzoeken u om uw container te markeren om verwisseling van containers te voorkomen. 
 
Communicatie: 
In verband met de beperkte toegankelijkheid van de Grotewaard en de Dorpsweg adviseren 
wij u, met name als u vracht-/landbouwverkeer verwacht en of gebruikt, deze transporten af te 
stemmen op de werkzaamheden. Ook als er andere bijzonderheden zijn vernemen wij dat 
graag. Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Dit is mogelijk door contact op te 
nemen met het meldpunt: grotewaard@mourik.com of telefonisch op 06 12086038. 
 
Voor overige vragen kunt u eveneens contact op nemen met het meldpunt.  
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Mourik Infra B.V. 
 


