Aan:
Datum:
Onderwerp:
Ons kenmerk:
E-mail:

de bewoners/ ondernemers van het bedrijventerrein Trekkersveld Zeewolde
7 augustus 2020
Groot Onderhoud Trekkersveld I en II
45202946-00109
trekkersveldbereikbaar@duravermeer.nl

Geachte heer, mevrouw,
In opdracht van gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland start Dura Vermeer op maandag 17
augustus 2020 met groot onderhoud op het bedrijventerrein Trekkersveld I en II. Deze bedrijventerreinen zijn
rond 1980 en 1990 ontwikkeld en in de afgelopen jaren zijn er voornamelijk beheers- en
reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Gezien de leeftijd, het intensievere gebruik en de veranderende
kwaliteitsnormen is het terrein nu aan groot onderhoud toe. De gemeente heeft voor integraal onderhoud
gekozen om de overlast voor de bedrijven, bezoekers en bewoners zoveel als mogelijk te beperken. In deze
brief vertellen wij wat de werkzaamheden zijn, hoelang ze duren, welke overlast u kunt verwachten en hoe wij
u op de hoogte houden.
Wat zijn de werkzaamheden en hoe lang duren ze?
Vanaf maandag 17 augustus 2020 tot eind mei 2021 voeren wij werkzaamheden uit aan de riolering, de wegen
en de inritten op het bedrijventerrein Trekkersveld I en II. Deel 1 van de werkzaamheden bestaat uit het
vervangen van de riolering en duurt van 17 augustus 2020 tot en met 15 februari 2021. Hierna starten we met
het herstel van de wegen en inritten. Deze werkzaamheden duren tot eind mei 2021. Hieronder is het gehele
werkgebied te zien.

Welke overlast krijg ik?
Wij knippen onze werkzaamheden op in 19 verschillende fasen. Hierdoor zorgen we ervoor dat er per fase
slechts een klein wegdeel geheel of gedeeltelijk gestremd is en bedrijven te allen tijde bereikbaar blijven. Per

fase geven wij overzichtelijk aan welk deel wanneer gestremd is en wat de omleidingsroute is. Alle fasen zijn te
vinden op onze speciaal hiervoor ontwikkelde website: www.trekkersveldbereikbaar.nl. Fase 1 van de
werkzaamheden is hieronder te vinden.

Onze standaard werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Bij onvoorziene
omstandigheden kan het zijn dat we iets eerder moeten beginnen en/of in het weekend moeten werken.
Gedurende de wegwerkzaamheden wordt in sommige fasen ook in de nacht gewerkt. Wij proberen de overlast
zoveel mogelijk te beperken, maar enige hinder is helaas niet te vermijden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Hoe blijf ik op de hoogte?
Wij houden u op verschillende manieren op de hoogte:
 Indien een fase impact heeft op uw bereikbaarheid, dan informeren wij u persoonlijk (brief / komen
langs);
 Op onze website www.trekkersveldbereikbaar.nl vindt u alle informatie over de werkzaamheden. Hier
zijn de werkzaamheden per fase te vinden en kunt u ook de fasen als flyer downloaden in de talen
Nederland, Engels en Duits;
 Daarnaast houden wij u op de hoogte via onze BouwApp. Als wij een nieuw bericht (start nieuwe fase,
foto en/of korte tekst) in de BouwApp plaatsen krijgt u een melding op uw smartphone of tablet. Zo
bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
De BouwApp installeert u via de volgende 4 stappen:
1. Download de Dura Vermeer BouwApp gratis uit de appstore (Google, Apple of Windows);
2. Ga naar ‘Zoek op projectnaam of plaats’;
3. Zoek op ‘Trekkersveld Zeewolde’;
4. Selecteer het project en klik op ‘volgen’ om het project toe te voegen aan uw favorieten.
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Ron Berfelo,
Omgevingsmanager Dura Vermeer via trekkersveldbereikbaar@duravermeer.nl

Met vriendelijke groet,
Ron Berfelo
Omgevingsmanager Dura Vermeer

