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                       Aan de bewoners van dit pand	

	

25 februari 2019  
  
2018-077/JST/16  
Asfalteren Hoofdstraat Zevenbergschen Hoek   

Beste heer, mevrouw, 

Middels deze brief informeren wij u over onze komende asfalteringswerkzaamheden in de Hoofdstraat. 
Volgende week maken wij het wegdek in de gehele Hoofdstraat definitief. Dit heeft veel impact op uw 
parkeergelegenheid en bereikbaarheid. Het is daarom belangrijk deze brief goed te lezen.  
 
Planning 
In onderstaande tabel leest u waar wij volgende week aan het werk zijn. Vanaf donderdag 6 maart 
18:00u verwachten we dat de hele Hoofdstraat weer gewoon bereikbaar is. Op de achterzijde is ook 
visueel aangegeven wanneer wij waar aan het werk zijn. 

Datum Werkvak Onze werkzaamheden 
Maandag 4 maart Hoofdstraat vanaf nummer 88 (entree dorp) tot 

vlak voor kruising Ewoudsdam 
Frezen huidige asfaltlaag 

Dinsdag 5 maart Hoofdstraat vanaf nummer 88 (entree dorp) tot 
vlak voor kruising Olavstraat 

Nieuwe onder-, tussen- en 
deklaag realiseren 

Woensdag 6 maart Zijstraatje bij Hoofdstraat 109 tot aan rotonde 
Bloemendaalse Zeedijk 

Asfalt deklaag realiseren 

Donderdag 7 maart Hoofdstraat vanaf nummer 88 (entree dorp) tot 
aan rotonde Bloemendaalse Zeedijk 

Markering en coating 
realiseren 

  
Gevolgen werkzaamheden 
Geparkeerde auto’s. Tijdens de asfalteringswerkzaamheden moet het hele werkvak vrij zijn van 
geparkeerde auto’s. Wij snappen dat dit lastig is, aangezien we met grote werkvakken werken. 
Asfalteren in kleinere werkvakken is helaas niet goed mogelijk, i.v.m. het realiseren van goede kwaliteit. 
Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw auto voor 07:00u weg te halen wanneer wij een dag bij u voor de 
deur aan het werk gaan.  
Bereikbaarheid Hoofdstraat. De Hoofdstraat is door onze werkzaamheden voor een groot deel niet 
bereikbaar. Mocht er een calamiteit zijn, dan laten wij nood- en hulpdiensten wel toe op het werkvak.  
Huisvuil. U kunt uw containers en afvalzakken voor plastic volgens het vaste rooster aanbieden. 
Wanneer wij voor uw deur werken vragen wij u vriendelijk om deze buiten het werkvak op een 
bereikbare plaats te zetten. Wanneer u dit niet lukt, kunt u uw container/ zakken ook aan uw 
perceelgrens zetten. Dan brengen wij deze naar de juiste plek. Aan het einde van de werkdag zorgen wij 
dat de rolcontainers weer terug bij u op perceel staan. 
 
Zie ommezijde voor meer informatie 
 
 
 
 
 
 



	
	
 

Communicatie 
Mevrouw Joleen Schrier is namens Kroeze Infra bv verantwoordelijk voor alle communicatie. Zij is 
bereikbaar voor het beantwoorden van vragen en klachten. Iedere maandag tussen 14:00u-15:00u 
organiseren wij een inloopspreekuur in onze keet (Driehoefijzersstraat, nabij rotonde met de Vlijt). U bent 
dan van harte welkom om uw vragen aan ons te stellen. Ook beheren wij de omgevingsapplicatie 
‘ZevenbergschenHoek’, te vinden in de Playstore en Appstore.  
 

E-mailadres: zevenbergschenhoek@kroezeinfrabv.nl 
Telefoonnummer: 06 83 52 61 51    
App ZevenbergschenHoek 

 

Wij rekenen op uw begrip en medewerking en doen ons uiterste best de overlast voor u te beperken.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Joleen Schrier 
Namens het projectteam ‘Herinrichting Zevenbergschen Hoek’ 
Kroeze Infra BV 
 
	
 

	
 


