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Dominee Martin Luther Kinglaan krijgt nieuw
asfalt
De gemeente vervangt het asfalt op de Dominee Martin Luther Kinglaan. De werkzaamheden beginnen op
vrijdag 9 juli en zijn op maandag 12 juli klaar. De weg is dan afgesloten voor autoverkeer.
Wat gaan we doen?
Het asfalt op de Dominee Martin Luther Kinglaan is
verouderd. Daarom vervangen we het asfalt. We
verwijderen de bovenste laag van het asfalt en
brengen een nieuwe laag asfalt aan. Ook komen er
nieuwe markeringen op de weg en detectielussen ín
de weg.

Wat merkt u hiervan?
Werk aan de weg gaat niet zonder geluid. We werken
natuurlijk altijd binnen de geldende geluidsnormen. De
werkzaamheden die de meeste geluidsoverlast
veroorzaken doen we overdag. ’s Avonds en ’s nachts
werken we ook. Zo zorgen we dat we zo snel mogelijk
klaar zijn en de weg weer open kan.

Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u een
kaartje. Daarop ziet u waar we precies werken.

Noodnummer
Heeft u tijdens deze werkzaamheden dringende
vragen? Dan kunt u bellen met de aannemer KWS via
06-25756967.

Wat is de planning?
De werkzaamheden beginnen op vrijdag 9 juli om
16.00 uur. Auto’s kunnen de stad dan niet meer uit via
de Martin Luther Kinglaan. Verkeer kan nog wel via de
fly-over en de Dominee Martin Luther Kinglaan de stad
in. Vanaf 20.00 uur is de weg helemaal dicht. Verkeer
wordt dan omgeleid.
Op maandagochtend 12 juli om 5.00 zijn de
werkzaamheden klaar.
Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden niet
doorgaan. Dan schuiven de werkzaamheden een
week op, we werken dan van 16 tot 19 juli. Als we de
werkzaamheden verplaatsen, dan informeren we
weggebruikers en omwonenden via tekstborden en
social media.

Verspreidingsgebied:
Omgeving Martin Luther Kinglaan

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Jan Anderson (projectleider) van Stadsingenieurs, via
telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188
of Wijkbureau West, Stadsplateau 1. Beide
wijkbureaus zijn bereikbaar via telefoonnummer
14 030.
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