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Onderwerp: Bewonersbrief start werkzaamheden "Dorpsplein" Ilpendam 

Geachte heer/mevrouw, 

In een eerder stadium hebben wij u geïnformeerd middels een inloopavond en bewonersbrief over de 
herinrichting van het "Dorpsplein" in Ilpendam. In deze brief informeren wij u over de start en planning 
van deze werkzaamheden. 

Planning werkzaamheden 
op woensdag 28 september 2016 starten we met het rooien van de beplanting en het kappen van de 
bomen aan het "Dorpsplein" en aan de locatie van de nieuwaan te leggen parkeervakken aan de Noord. 
Daarnaast wordt het straatmeubilair (bankjes, paaltjes e.d.) op het plein verwijderd. 

In de week van maandag 3 oktober 2016 wordt er gestart met de aanleg van nieuwe parkeervakken aan 
de Noord in Ilpendam ter hoogte van de toegang naar de begraafplaats. Wij verwachten dat deze 
werkzaamheden c.a. 2 weken gaan duren. De nutsbedrijven P\VN en Liander zullen deze periode hun 
werkzaamheden rondom het "Dorpsplein" afronden. 

Aansluitend op de werkzaamheden van de nutsbedrijven starten wij in de week van maandag 17 oktober 
2016 met de herinrichting van het "Dorpsplein" Ilpendam. Gestart wordt in de Dorpstraat ter hoogte van 
de nummers 2 tim 8 richting het pontje. Wij verwachten dat de totale werkzaamheden ca. 9 weken gaan 
duren. 

Uitvoering 
Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd wat inhoud dat wij niet alles 
tegelijk uitbreken maar werkbare vakken uitbreken. Tijdens de werkzaamheden worden loopschotten 
neergelegd om de bereikbaarheid van woningen en winkels gedurende de werkzaamheden te garanderen. 
Het is echter niet uit te sluiten dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Toch doen wij er 
alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken, ook u kunt hiertoe bijdragen. Daarom vragen wij 
uom: 
o voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen auto's te parkeren op de aangegeven weggedeelten; 
o aanwezige hagen/beplanting die overhangen boven de stoep of rijbaan terug te snoeien; 
o medewerking te verlenen op verzoek van de aannemer en/ of gemeente. 
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Vragen en contact gegevens 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma \Vagelaar BV en namens de gemeente begeleid door 
de heer J. Verleg. Gedurende de werkzaamheden wordt u door de aannemer, in overleg met de gemeente, 
op de hoogte gehouden over de voortgang. Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust 
contact op met de toezichthouder, de heer J. Verleg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574 
of via de email opj.verleg@waterland.nl 

Met vriendelijke groet, 
namens bu ester en wethouders, 

René Kiewiet 
Beleidsmedewerker afdeling Openbare Werken 

c.c.: ow, college & raad 


