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bijlage(n)  - 

Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van de werkzaamheden bij u in de buurt. 

 

In november lagen er tellussen op het wegdek. Misschien heeft u ze gezien. Deze zijn voor de 

zogeheten nul-meting. Zodra wij de cijfers van de meting hebben, delen wij  ze op de website 

www.ermelo.nl/prinshendriklaan. Er zullen nog 4 metingen volgen zodat we inzicht krijgen in het 

verkeer (aantallen, snelheden). 

 

In de week van 10 januari starten de werkzaamheden 

Op 1 december liep de reactietermijn af voor de aanbesteding om in te kunnen schrijven op het werk 

dat gedaan moet worden. Het werk is gegund aan Smink Infra. In de week van 10 januari starten zij de 

werkzaamheden. De verwachting is dat een doorlooptijd van ca. 6 weken nodig is voor het werk. Dit is 

wel afhankelijk van het weer. Kou en regen kunnen voor vertraging zorgen. Later brengt de aannemer, 

zodra het weer dat toelaat, nog een slijtlaag aan op de Prins Hendriklaan.  

 

Faseringsplan 

De komende weken wordt gewerkt aan een faseringsplan. Met het faseringsplan wordt bijvoorbeeld 

duidelijk wanneer en waar welke werkzaamheden plaatsvinden. In afstemming met de gemeente 

informeert Smink Infra u op een later moment hierover zodat u ook met de werkzaamheden rekening 

kan houden. 

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op 

Heeft u nog vragen over deze brief of over de werkzaamheden? Neem dan contact met ons op via Edith 

Ipenburg: e.ipenburg@ermelo.nl . 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 

Henk de Vos, 

strategisch bestuursadviseur | regisseur 
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