Q en A
Werkzaamheden Oosterdreef
Waarom deze werkzaamheden aan de Oosterdreef?
In 2019 is het eerste deel van de Oosterdreef opnieuw geasfalteerd. Nu is het tweede deel toe aan
groot onderhoud vanwege scheuren en verzakkingen in het asfalt.
Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?
We gaan het asfalt vernieuwen om zo de kwaliteit van het wegdek en daarmee de veiligheid voor het
verkeer te waarborgen. Hiervoor verwijderen we eerst de oude asfaltlaag, daarna komt er een
nieuwe laag asfalt op. Vanaf de rotonde Voorstraat richting de Havenkom wordt de inrichting
gewijzigd naar in 1 baan visa versa.
Wat is de planning van de werkzaamheden?
De werkzaamheden aan de Oosterdreef beginnen op maandag 2 maart en duren tot en met eind mei
2019. De werkzaamheden worden in negen fasen uitgevoerd.
Wanneer is welke fase?
Fase 1 - maandag 2 maart tot en met vrijdag 6 maart
Fase 2 - zaterdag 7 en zondag 8 maart
Fase 3 - maandag 9 maart toto en met vrijdag 13 maart
Fase 4 - maandag 16 maart tot vrijdag 20 maart
Fase 5 - maandag 23 maart tot en met vrijdag 10 april
Fase 6 - dinsdag 14 april tot en met vrijdag 1 mei
Fase 7 - maandag 4 mei tot en met vrijdag 8 mei
Fase 8 - maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei
Fase 9 - in de nacht van maandag 18 mei op dinsdag 19 mei
Hoe is de bereikbaarheid van de Havenkom?
De Havenkom is van maandag 2 tot en met vrijdag 20 maart bereikbaar via de Westerdreef. Daarna is
verkeer Almere Haven in weer mogelijk. Verkeer Haven uit blijft via de Westerdreef rijden. In de
nacht van maandag 18 op dinsdag 19 mei is de rotonde bij de Markenlaan afgesloten voor het
asfalteren van de toplaag.
Welke overlast kan ik als bewoner/weggebruiker verwachten?
U moet rekening houden met afsluiting van wegen, omleidingen en dus extra reistijd. We geven per
fase aan wat bewoners kunnen verwachten (zie nieuwsbrief). Daarnaast kan er geluidsoverlast
ontstaan tijdens de werkzaamheden. We werken van ’s morgens 7.00 uur tot 16.00 uur ’s middags,
met uitzondering van het weekend van 7 en 8 maart en de nacht van 18 op 19 mei.
Hoe blijft de wijk bereikbaar?
Alle wijken blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Niet alleen voor bewoners en bezoekers,
maar ook voor de hulpdiensten. Het aantal toegangswegen per wijk verschilt per fase, maar wijken
blijven altijd bereikbaar.
Zijn er totale afsluitingen tijdens de werkzaamheden?
Van maandag 2 tot en met 6 maart; de sluis over is afgesloten.
Op zaterdag 7 en zondag 8 maart; tijdens dit weekend is er een volledige afsluiting voor het verkeer
vanaf het kruispunt Sluiskade tot de Veerkade.
Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart; vanaf de Veerkade tot de begraafplaats. Begraafplaats
is bereikbaar via een bypass.

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart; vanaf de rotonde bij Rietmeent tot de afslag De
Grienden bij supermarkt Jumbo. De Meenten en De Werven zijn bereikbaar via een bypass.
En in de nacht van maandag 18 mei op dinsdag 19 mei; In de laatste fase van deze werkzaamheden
wordt ’s nachts de toplaag geasfalteerd van de rotonde bij Rozenwerf en de Markenlaan. De
afsluiting voor al het verkeer is 18 mei van 20.00 uur ’s avonds tot 19 mei 5.00 uur ’s morgens.
Welke overlast kan ik als gebruiker van de dreef verwachten?
Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, minder rijstroken en omleidingen; dus
extra reistijd.
Hoe informeert de gemeente bewoners en bedrijven?
Deels met een papieren nieuwsbrief in Almere Haven voorafgaand aan de werkzaamheden, artikelen
in de krant en via social media zoals onze Facebookpagina @werkaandedreven. Bewoners, bedrijven
en weggebruikers kunnen daar ook reageren en meldingen, klachten of tips geven.
Wat kan ik doen als mijn bedrijf toch niet goed bereikbaar is?
De wijken en bedrijven blijven bereikbaar. We hebben in de voorbereiding contact gehad met de
betreffende bedrijven om de bereikbaarheid te bespreken. Als u nog vragen en/of opmerkingen
heeft over de bereikbaarheid kunt u contact opnemen via het contactformulier op
www.almere.nl/contactformulier. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 036 (op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur).
Hoe gaat de gemeente om met klachten tijdens de uitvoering?
Klachten kunnen via Facebook @werkaandedreven tijdens de werkzaamheden. Daarnaast zijn de
‘gewone’ gemeentelijke kanalen natuurlijk beschikbaar zoals telefoon 14 036, of reageer via
www.almere.nl/contactformulier of een melding via www.almere.nl/melding.

