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Betreft: Groot onderhoud N246, Kerkstraat
Project: N244a-03
Verzenddatum

Geachte heer, mevrouw,
Kenmerk

De provincie Noord-Holland is eind april 2014 gestart met het groot
onderhoud aan de N246 en de Kerkstraat. Op dit moment wordt het
onderhoud uitgevoerd aan de oostzijde van de provinciale weg N246.
Vanaf 16 juni 2014 start het werk op de kruising van de N246 en de
Kerkstraat westzijde. Hiervoor wordt de Kerstraat aan de westzijde
vanaf de N246 tot aan de Krommenieërweg afgesloten. De afsluiting
geldt vanaf 16 juni tot en met 4 juli 2014. Voor de bewoners, bezoekers
en leveranciers van de panden op de bedrijventerreinen geldt een
omleidingsroute. Met deze brief informeren wij u over de
werkzaamheden op de Kerkstraat westzijde en de omleidingsroutes.
Werkzaamheden rondom de kruising N246/Kerkstraat
Van 28 april tot en met 4 juli 2014 wordt, in samenwerking met de
gemeente Zaanstad, groot onderhoud verricht aan de Kerkstraat (aan
beide zijden van de N246). Hierbij worden de oversteken van en naar de
nieuwe fietstunnel verbeterd, het asfalt vervangen en verbreed en de
bermen onderhouden.
De planning van de werkzaamheden is als volgt:
 De vervanging van het asfalt en de verkeerslichten op de
kruising N246/Kerkstraat vindt plaats van 16 juni tot en met
29 juni 2014. Om de duur van de verkeersoverlast tot een
minimum te beperken wordt er dag en nacht doorgewerkt.
Voor verkeer van en naar de Kerkstraat is de kruising
N246/Kerkstraat afgesloten. Afsluiting zorgt voor een betere
doorstroming op de N246 en voor meer veiligheid van het
verkeer, aangezien de verkeerslichten buiten werking zijn
gesteld. Verkeer op de N246 wordt via één rijbaan langs de
werkzaamheden geleid (de eerste week via de westelijke rijbaan,
de tweede week via de oostelijke rijbaan).
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De werkzaamheden op de Kerkstraat aan de westzijde vinden
plaats van 29 juni tot en met 4 juli 2014 van 07.00 uur tot
17.00 uur. De weg wordt voor doorgaand verkeer dag en nacht
afgesloten vanaf de N246 tot de Krommenieërweg.

Bereikbaarheid Molletjesveer noord en zuid
Bestemmingsverkeer voor Molletjesveer noord wordt vanaf de N246
omgeleid via de kruising N246 met de Ned Benedictweg.
Bestemmingsverkeer voor Molletjesveer zuid (de panden ten zuiden van
de Kerkstraat west) kunnen het gebied eveneens bereiken via de
kruising N246 met de Ned Benedictweg en gebruik maken van de
tijdelijke oversteek over de Kerkstraat.
Daarnaast wordt er tijdelijk een extra af- en oprit gemaakt vanaf de
N246 naar de Industrieweg ter hoogte van de brandweer. Deze tijdelijke
doorgang (by-pass) is primair bedoeld voor de nood- en hulpdiensten.
Alleen tijdens fase 2.4 (van 29 juni tot en met 4 juli) mag
bestemmingsverkeer voor Molletjesveer zuid ook gebruik maken van
de tijdelijke by-pass . De by-pass kan alleen bereikt worden door
verkeer op de N246 vanuit noordelijke richting. Vanuit Molletjesveer
zuid kan de by-pass alleen gebruikt worden door verkeer dat rechts
afslaat richting de A8.
De omleiding wordt ter plaatse aangegeven met bebording. Voor alle
duidelijkheid wordt de omleiding in de bijlage ook weergegeven.
Bestemmingsverkeer Krommenie via de N203
De provincie adviseert doorgaand verkeer om het werkgebied
gedurende de werkzaamheden te mijden en om te rijden via de
snelwegen A9, A10 en A7.
Afsluiting N246/N203 van 16 tot en met 22 juni 2014
Verkeer voor Krommenie wordt omgeleid via de N203. Hierbij moet het
verkeer er rekening mee houden dat tijdens de werkzaamheden aan de
kruising N246/Kerkstraat oostzijde de oprit N246/N203 aan de kant
van Wormerveer is afgesloten.
Afsluiting N246/N203 van 22 tot en met 30 juni 2014
Tijdens de werkzaamheden aan de kruising N246/Kerkstraat westzijde,
is de afrit N246/N203 aan de Krommeniezijde afgesloten voor verkeer.
Verkeer wordt ter plaatse omgeleid via de Ned Benedictweg (N514).
Fiets-, busverkeer en hulpdiensten
(Brom)fietsers worden langs de werkzaamheden op de kruising
N246/Kerkstraat geleid. Voor het busverkeer geldt een aangepaste
dienstregeling. Nood- en hulpdiensten kunnen gebruik maken van de
aangegeven by-pass naar de N246 en doorsteek over de Kerkstraat.
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Daarnaast kunnen zij te allen tijde langs/over de werkzaamheden
rijden.
Geluidshinder tijdens werkzaamheden
Bij het groot onderhoud aan de kruising N246/Kerkstraat zullen onder
andere graaf- en freeswerkzaamheden plaatsvinden. Deze
werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. De provincie
kan geluidsoverlast niet voorkomen, maar probeert dit wel tot een
minimum te beperken. Daarnaast wordt getracht om de ergste
geluidsoverlast in de nacht te voorkomen, door deze werkzaamheden
overdag uit te voeren.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de voortgang van de werkzaamheden, kijk
dan op http://www.noord-holland.nl onder Projecten - Werk aan weg en
water, Zaanstreek, N246-Groot onderhoud op de provinciale weg bij
Krommenie. Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u tijdens
kantoortijden contact opnemen met het provinciaal Servicepunt Wegen
en Vaarwegen via het gratis telefoonnummer 0800-0200 600.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

omgevingsmanager N246
dhr. J.P.T. Slagter
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

1 bijlage
 Omleidingskaart
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