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Betreft uitnodiging inloopavond
Projcct: Kl9 Baggeren Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder

C€achte heer, mevrouw,

De baggerwerkzaamheden in de Ringvaart van de
HaarlemmermeerpoldeÍ zi jn in vol le gang. De aannemer baggert vanaf
half april het traject tussen Halfireg en Nieuwe I\,4eer. Opdrachtgevers
zijn de provincie Noord-Hollánd èn het hoaglieemraadschap ian
Rijnland. Beide part i jen nodigen u uit voor een inloopavond over de
uitvoeringsfase van het baggerwerk.

Datum: woensdag I7 apri l  2013
Tijd: vri je inloop tussen 17:00 en 20:00 uur
Plaats: Crand Café Restaurant Meerzicht
Adres: Nieuwemeerdijk 326, I l7l NT Badhoevedorp

Tidens deze inloopavond informeren wij u over de planning, de
werkwijze van het baggeíen en wat het €ventue€lvoor u betekent.
Een aantal deskundige medewerkers van de pÍovincie, het
hoogheemraadschap en de aannemer is aanwezig om vragen te
beantlvoorden.

Deze brief is een algemene uitnodiging. Met de bewoners/eigenaren
van woonarken op locaties waar werkzaamheden gepland zÍn, zal de
aannemer in de komende weken peÉoonli jk contact opnemen voor
nadere afstemming, Uiteraard bent u als woonarkbewoner of eigenaar
van harte welkom op de inloopavond.
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Voor meeÍ informatie kunt u terecht op de website
www.riinland.net/baooer€n in riinland ot
rrww.noord-holland.nllbaooerwerkzaamheden waarop het
baggerproject kort wordt omschreven en de meest gestelde vragen
worden beantwoord.

Vragên kunt u ook stel len via de e-mailbox:
baooerprooramma@noord-holland.nl of bellen naar hêt provinciale
Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800 - 0200 600 (gratis).

Wij zien u graag op woensdag l7 apri l  2013 in Crand Café Restaurant
l\reerzicht in Eadhoevedorp.

Hoogachtend,

Hoogheemraadschap van Rljnland,
en
6edeÈuteerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

ctleider Ringvaan
de heer T. Meijerink


