
 

  
Aan de bewoners van dit pand. 
 
 
 

  

Geachte mijnheer, mevrouw 
 
Door middel van deze brief willen wij (AW Vessies Infra) u informeren over de werkzaamheden aan de 
reconstructie Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug 
 
Na het gereed komen van de Reeuwijkse Randweg om Reeuwijk-Brug zal een deel van de Zoutmansweg 
gereconstrueerd worden. 
De weg zal worden aangepast naar een 30 km/uur zone. 
 
De werkzaamheden zullen een aanvang nemen direct na de openstelling van de Reeuwijkse Randweg op 
zaterdag 30 januari 2016 met het plaatsen van de afzettingen/omleidingen. 
De  daadwerkelijke werkzaamheden zullen starten op maandag 1 februari 2016 en zullen naar verwachting 
gereed zijn eind maart. 
Gezien het jaargetijde kan er door de weersomstandigheden vertraging optreden. 
 
Tijdens de werkzaamheden is het werkvak voor doorgaand verkeer afgesloten. 
Bewoners, busdienst, vuilnisophaaldienst, fietsers en hulpdiensten kunnen wel gebruik maken van het 
werkvak. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met mogelijke overlast en obstakels. In de week van 
1 februari tot 8 februari is de Zoutmansweg ter hoogte van de kruising met de Reeuwijkse randweg geheel 
afgesloten. Bewoners kunnen via de zijde van Reeuwijk-Brug hun woning bereiken. 
Uitzondering hierop is het aanbrengen van de asfaltdeklaag. Tijdens deze werkzaamheden is geen verkeer 
mogelijk wat gebruik maakt van de rijbaan van de Zoutmans weg, hierover zal nog apart worden 
gecommuniceerd. 
 
Elke dinsdagochtend van 08:00 tot 09:00 uur is er in de bouwkeet aan de Zoutmansweg ter hoogte van 
nummer 18 een inloop uur. 
U kunt hier al uw vragen stellen. De uitvoerder de heer E. Jansen is bereikbaar via telefoonnummer, 0252-
412946 of e-mail, ejansen@awgroep.nl 
  
 
Met vriendelijke groet, 
AW Vessies Infra 

KENMERK 
VES-15-069 

ONDERWERP 
Reconstructie werkzaamheden 
Zoutmansweg Reeuwijk-Brug 

DATUM 
21 januari 2016 

INTERN WERKNUMMER 
VES-15-069 

BEHANDELD DOOR 
R. van Dijk. 
0252-412946 
 

AW Vessies Infra B.V. ■ Leidsevaart 25, 2161 AS Lisse ■ Postbus 109, 2160 AC Lisse ■ T 0252 - 41 29 46 ■ E info@awgroep.nl 
www.awgroep.nl   ■   KvK Den Haag 28025419   ■   BTW NL001292833B01   ■   IBAN NL22 RABO 0161 30052 53 
 

 Blad 1 van 1 


