Nieuwsbrief 1
HERINRICHTING BREDERODELAAN EN OMGEVING
Inleiding:
In opdracht van de gemeente Bloemendaal is Mouwrik Waardenburg op 1 juni begonnen met het
project “Herinrichting Brederodelaan en omgeving”. Tijdens het project “Herinrichting Brederodelaan
en omgeving” worden de Sterreboslaan, Donkerelaan en Brederodelaan in fases opnieuw ingericht.
In deze nieuwsbrief willen wij u meer informatie geven over dit project.

Even voorstellen:
Mouwrik Waardenburg is opgericht in 1954, telt 65 medewerkers en realiseert jaarlijks een omzet van
ca. 35 miljoen EURO. Sinds de oprichting van het bedrijf is Mouwrik Waardenburg uitgegroeid tot een
zeer veelzijdige, dynamische en moderne onderneming. Wij voeren onze werkzaamheden
voornamelijk uit voor overheidsinstanties.
Mouwrik Waardenburg is gespecialiseerd in de aanleg en het vervangen van riolering, Het
aanbrengen en vervangen van bestratingen en asfaltverhardingen en heeft tevens veel ervaring met
het werken in gebieden waarbij de aandacht uitgaat naar de omgeving. Zie www.mouwrik.nl/projecten
voor een indruk van onze werkzaamheden.
Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met opdrachtgevers, bewoners en andere
betrokkenen en beschikken over een groot probleemoplossend vermogen en deskundig en
gemotiveerd personeel. Een integrale aanpak van projecten is bij ons in vertrouwde handen. Ons
personeel is benaderbaar, vriendelijk, behulpzaam
Wilt U meer informatie over ons bedrijf? Ga dan naar www.mouwrik.nl

Het project:
Tijdens het project “Herinrichting Brederodelaan en omgeving” worden de Zomerzorglaan,
Donkerelaan en Brederodelaan en delen van de aanliggende wegen in fases opnieuw ingericht.
In de periode juni 2015-juli 2016 wordt er hard gewerkt alle riolering te vernieuwen, nieuwe
(verkeersveilige) wegen, fietspaden en trottoirs aan te brengen en mooie plantsoenen aan te leggen.
Dit alles gebeurt in een gebied waar mensen wonen, werken, sporten, recreëren, etc. Al zal het werk
niet onopgemerkt voorbijgaan, onze plannen zijn er op gericht u maximaal te ontzorgen en zo goed
mogelijk te informeren. Ruim voordat de werkzaamheden voor uw deur aanvangen, maken wij

afspraken met u over bereikbaarheid, parkeren, afvalinzameling, voorzieningen voor minder validen en
alle andere zaken die voor u belangrijk zijn.
Het projectteam voor de uit te voeren werkzaamheden bestaat uit de volgende leden:
Vincent Hoogeland

-

Projectleider gemeente Bloemendaal

Ed Bultje

-

Toezichthouder gemeente Bloemendaal

Colin Hakkert

Antonie de Fijter

-

-

Projectleider Mouwrik Waardenburg

Uitvoerder Mouwrik Waardenburg

Fasering en bereikbaarheid:
De werkzaamheden aan de Brederodelaan en omgeving zijn opgedeeld in 4 grote fases. Tijdens
uitvoering van de fases zullen de betreffende wegen afgesloten worden voor doorgaand verkeer.
Aanwonenden, andere stakeholders en bestemmingsverkeer kunnen buiten de werktijden (maandag
t/m vrijdag tussen 07.00 – 17.00) hun woning en bestemming van 2 kanten bereiken (m.u.v. smalle
straten). Tijdens werktijden zal dit niet altijd mogelijk zijn en zullen er adviesroutes worden
gecommuniceerd aan de aanwonenden en overige stakeholders.
Fietsers en voetgangers kunnen tijdens alle fases het werkvak passeren.
Fase 1: Sterreboslaan en Donkerelaan
Looptijd: 1 juni tot en met 31 juli 2015
Fase 2: Brederodelaan tussen Donkerelaan en Cornelis Schulzlaan
Looptijd: 24 augustus tot en met 18 december 2015

Fase 3 : Brederodelaan tussen Cornelis Schulzlaan en Brederoodseweg
Looptijd: 11 januari tot en met 22 april 2016

Fase 4 : Brederodelaan tussen rotonde Zomerzorglaan en Donkerelaan
Looptijd: 25 april tot en met 1 juli 2016

In verband met onvoorziene (weers)omstandigheden kan de daadwerkelijke uitvoering afwijken van de
hierboven genoemde planning. Uiteraard houden wij u bij wijzigingen op de hoogte.

Overige zaken:
 De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de bereikbaarheid voor nood- en

hulpdiensten te allen tijde wordt gewaarborgd. Hierover hebben wij goede afspraken gemaakt
met deze diensten en wij geven ze frequent een update van onze voortgang.
 Met de vuilophaaldienst worden afspraken gemaakt over het ophalen van het huisvuil. Zo nodig

worden er opstelplaatsen gecreëerd. Indien het voor u niet mogelijk is het huisvuil aan te bieden
op een plaats buiten het werkgebied, dan kunnen wij daarin uiteraard assisteren.
 In- of mindervalide personen hebben onze grote aandacht. Naast de bereikbaarheid buiten

werktijd worden maatwerkoplossingen besproken. De medewerkers verlenen assistentie voor
deze bewoners zodat zij in alle gevallen worden geholpen en zorgeloos van en naar huis
kunnen komen.
 Werkt u aan huis of heeft u bijzondere activiteiten gepland staan zoals een feest, verhuizing of

verbouwing? Neem gerust contact met ons op. Wij zoeken samen met u naar een zo goed
mogelijke oplossing.

Communicatie:
 Inloopavond voorafgaand aan de werkzaamheden aan de Brederodelaan (fase 2) op

woensdagavond 19 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur.

 Voor aanvang van een nieuwe fase worden bewoners en belanghebbenden geïnformeerd

middels een bewonersbrief en zullen er vooraankondigingsborden geplaatst worden.
 Voorafgaand aan de asfalteringswerkzaamheden worden bewoners en belanghebbenden

geïnformeerd middels een bewonersbrief.
 Wekelijks is er op dinsdag tussen 14.00 en 15.00 uur een inloopspreekuur in de keet op de

kruising Donkerelaan – Sterreboslaan. U kunt dan persoonlijk uw vragen stellen aan de
uitvoerder en de toezichthouder van de gemeente.
 Indien er buiten het inloopspreekuur mensen in de keet aanwezig zijn, staat het u uiteraard ook

vrij om binnen te lopen.
 Voor vragen kunt U ons ook mailen via brederodelaan@mouwrik.nl.
 Bij dringende zaken inzake de uit te voeren werkzaamheden kunt u ons ook bellen op de

volgende nummers: 06 5237 4979 (Mouwrik Waardenburg) en 06 5340 0569 (Gemeente
Bloemendaal).

Tot slot:
Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast kunnen veroorzaken, maar zullen ons maximaal
inzetten dit tot het minimum te beperken. Voor vragen, opmerkingen of suggesties, neem gerust
contact met ons op!

