Aan de bewoner(s) van dit adres

Werkzaamheden warmtetransportleiding Levantkade en Levantplein
Geachte heer, mevrouw,
Heijmans legt in opdracht van Nuon een warmtetransportleiding aan bij u in de buurt. Nuon investeert hiermee
in een warmtevoorziening die klaar is voor de toekomst. De warmtetransportleiding is nodig om bestaande en
toekomstige woningen in het Oostelijk Havengebied te voorzien van restwarmte vanuit de elektriciteitscentrale
in Diemen.
Wij informeren u graag over de aanstaande werkzaamheden bij u in de buurt.

Waar gaan wij dit doen?
De werkzaamheden vinden plaats op het Levantplein en in de Levantkade (zie de rode lijn in de afbeelding
hieronder).

Bereikbaarheid
Het Levantplein is tijdens onze werkzaamheden voor de helft ingericht als werkterrein. De andere helft blijft
beschikbaar als speelplaats voor de kinderen. De Levantkade is tijdens onze werkzaamheden afgesloten voor
doorgaand verkeer. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat de bereikbaarheid voor een ieder
zo lang als mogelijk wordt gegarandeerd. Uw woning is te voet bereikbaar. Ook uw brievenbus blijft bereikbaar.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Vanaf woensdag 24 januari richten wij op het Levantplein ons werkterrein in. Het werkterrein is tot en met
vrijdag 1 juni 2018 in gebruik.
Wij starten met onze werkzaamheden in de Levantkade op maandag 12 maart. Deze werkzaamheden duren tot
en met vrijdag 25 mei. Er wordt gewerkt tussen 7:00 – 19:00 uur.

Wat merkt u verder van de werkzaamheden?
Wij voeren de werkzaamheden uit volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Dat betekent onder andere
dat wij het werkgebied afzetten en waarschuwingsborden plaatsen. Wij zijn ons er van bewust dat
bovengenoemde werkzaamheden u wellicht overlast bezorgen. Wij proberen deze overlast tot een minimum te
beperken en vragen om uw begrip wanneer u er toch hinder van ondervindt.

Waar kunt u parkeren?
Tijdens de afsluiting van de Levantkade kunt u tijdelijk parkeren aan de achterzijde van het Levantplein (zie het
blauwe vak in de afbeelding). .

Waar kunt u uw huisvuil kwijt?
Tijdens onze werkzaamheden zijn de afvalcontainers afgesloten. Op de kruising KNSM-laan /Levantkade
worden tijdelijke afvalcontainers geplaatst. Dit is ook de plek waar u op de reguliere ophaaldagen uw
rolcontainer/kliko neerzet.

Heeft u nog vragen?
Op woensdag 31 januari 2018 organiseren wij van
18:00 uur tot 20:30 uur een informatieavond voor
bewoners en ondernemers van het KNSM-eiland.
Heeft u vragen? Loop gerust binnen.
U vindt ons ketenpark op de Marie Baronlaan
tussen Shell Kriterion en restaurant Haddock.
Tevens zijn wij elke woensdag tussen 14:00 en 15:00 uur
op het Baron G.A. Tindalplein aanwezig om uw vragen
en/of opmerkingen te beantwoorden. U vindt ons in de
bouwkeet. Natuurlijk kunt u uw vragen ook mailen naar
Marcel van der Sterre: msterre@heijmans.nl.
Voor meer informatie over het project verwijzen wij u graag naar de projectwebsite:
https://www.nuon.com/activiteiten/producten-en-diensten/stadswarmteprojecten/WarmtetransportleidingOostelijk-Havengebied/
Met vriendelijke groet,

Marcel van der Sterre
Omgevingsmanager Heijmans Civiel BV

