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Onderwerp
Asfalteerwerkzaamheden Spuidijk

Geachte bewoner(s),
In week 51 gaat combinatie Ploegam Biggelaar van start met de voorbereidende
werkzaamheden en het asfalteren van de Spuidijk in Nieuw-Beijerland.
Op maandag 19 december beginnen we met freeswerkzaamheden. Op woensdag 21
december wordt er gestart met het asfalteren van de onderlaag, gevolgd door het
aanbrengen van de deklaag op donderdag 22 december.
Daarnaast willen wij met deze brief van de gelegenheid gebruik maken u op de
hoogte te brengen dat de Spuidijk gedurende week 52, 1 en 2 volledig wordt
opengesteld voor alle weggebruikers. Wegens vakantie liggen onze werkzaamheden
gedurende deze periode stil.
Vanaf week 3 wordt de Spuidijk weer volledig afgesloten gedurende een periode van
ca. 4 weken. Daarna zal de Spuidijk weer volledig worden opengesteld voor alle
weggebruikers.
Wat betekent dit voor u?
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden kan het voorkomen dat de
bereikbaarheid van de haven tijdelijk beperkt is. Deze blijft echter wel geborgd, maar
het kan gebeuren dat u soms moet wachten voordat u de haven kunt in- of uitrijden.
Tijdens het asfalteren is de bereikbaarheid van de haven zeer gering. Wij willen u dan
ook vriendelijk vragen gedurende de woensdag en donderdag hier rekening mee te
houden. Wij danken u alvast voor uw begrip.
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Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.dijkversterkingspuioost.nl.
of kunt u contact opnemen met Combinatie Ploegam Biggelaar via telefoonnummer:
06-206 135 44 of per e-mail: info@dijkversterkingspuioost.nl. De medewerkers staan
u graag te woord. Echter in week 52 en 1 zijn wij wegens de vakantie beperkt
bereikbaar.
Met vriendelijke groeten,
Dijkversterking Spui Oost

Dick Baars
Projectmanager

