Nieuwsbrief
Fase 7

De Gouwen

maandag 4 mei tot en met
vrijdag 8 mei
In fase 7 wordt het asfalt aan de
zuidzijde van de rotonde bij de
Markenlaan vernieuwd. Ook wordt dit
deel van de Oosterdreef ingericht naar
een enkelbaansweg. Het verkeer rijdt
tijdelijk over de tussenlaag van het
asfalt. De deklaag wordt in één keer in
de nacht aangebracht. Meteen daarna
verwijderen we de overbodige rijstrook.
Het verkeer Centrum Haven in blijft
gehandhaafd en maakt gebruik van een
bypass. De Rozenwerf is bereikbaar via
Tuinderswerf.

Voorstraat

Strandweg

De Meenten
Sluiskade

Fase 8

De Gouwen

Fase 8

De Marken

maandag 11 mei tot en met
vrijdag 15 mei
Westerdreef

De Wierden

Tijdens deze fase wordt het asfalt aan
de noordzijde van de rotonde bij de
Markenlaan vernieuwd. Ook hier
wordt de Oosterdreef tijdelijk ingericht
naar een enkelbaansweg. Het verkeer
rijdt tijdelijk over de tussenlaag. De
deklaag wordt in één keer in de nacht
aangebracht. Meteen daarna verwijderen we de overbodige rijstrook. Het
verkeer Centrum Haven in blijft
gehandhaafd.
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Westerdreef
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Alle omleidingen zijn aangegeven met de bekende gele borden.

Fase 9

www.almere.nl/oosterdreef
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De Marken

Westerdreef

De Wierden
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Fase 9

Voorstraat

in de nacht van maandag
18 mei op dinsdag 19 mei
Strandweg

De Meenten
Sluiskade

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.

Vorig jaar is het asfalt vernieuwd aan het eerste deel van de
Oosterdreef. Van maandag 2 maart tot en met eind mei 2020 wordt het
asfalt vernieuwd aan het tweede deel van de Oosterdreef. Het tweede
deel van de werkzaamheden is vanaf de Sluiskade tot de rotonde bij de
Voorstraat. Vanwege de slechte staat van de asfaltverharding worden
de dreef en de rotondes opnieuw geasfalteerd.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Wat gaan we doen?
Het asfalt wordt vernieuwd om zo de
kwaliteit van het wegdek en daarmee de veiligheid voor het verkeer te
borgen. Hiervoor moet eerst de oude
asfaltlaag verwijderd worden. Daarna
komt er een nieuwe laag asfalt op.
Een stuk van de Oosterdreef wordt
ook eenbaansweg in plaats van een
tweebaansweg.

Voor urgente zaken in verband
met veiligheid kunt u altijd bellen
naar 14 036. Dit telefoonnummer
is 24/7 bereikbaar.

Bereikbaarheid Havenkom
De Havenkom is van maandag 2 tot
en met vrijdag 20 maart bereikbaar
via de Westerdreef. Daarna blijft het

verkeer Almere Haven in gehandhaafd, waardoor alle bedrijven weer
via de Oosterdreef bereikbaar zijn. In
de nacht van maandag 18 op dinsdag
19 mei is de rotonde bij de Markenlaan afgesloten voor het asfalteren
van de toplaag.
Eventuele wijzigingen
Wilt u op de hoogte blijven van
eventuele wijzigingen in de planning
van de werkzaamheden? Kijk dan op
almere.nl/oosterdreef en op Facebookpagina @werkaandedreven.

www.almere.nl/oosterdreef
: werkaandeweg
: @werkaandedreven

Colofon
Gemeente Almere
Telefoon 14 036
E-mail: info@almere.nl

Bezorgklachten
Heeft u klachten over de bezorging
van deze nieuwsbrief? Geeft u dit
dan door aan de gemeente Almere
via info@almere.nl.
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Westerdreef

De Wierden

Voorstraat

maandag 16 maart tot vrijdag
20 maart

Westerdreef

Oosterdreef

De Wierden

Voorstraat

Oosterdreef

Fase 1

maandag 2 maart tot en met
vrijdag 6 maart

Strandweg

De Meenten

Fase 2

Strandweg

De Meenten

Het asfalt rondom de sluis is erg verslechterd en wordt opgebroken. Ook
worden deze week de bypasses voor
fase 3 gemaakt. De Veerkade is bereik
baar via de Oosterdreef.

Sluiskade

Sluiskade

Fase 5

De Gouwen

De Gouwen

Fase 5

De Marken

Nu wordt aan de zuidkant van de
rotonde bij de Rietmeent richting
Achterwerf de fundering en het asfalt
vervangen. Het andere stuk waar het
asfalt wordt vervangen loopt van de
rotonde tot de in- en uitrit richting de
Jaagmeent. De Meenten is bereikbaar
via een bypass. De Grienden en de
Werven zijn gewoon bereikbaar.

De Marken

maandag 23 maart tot en met
vrijdag 10 april
Westerdreef

Westerdreef

De Wierden

Fase 2

Voorstraat

Oosterdreef

zaterdag 7 en zondag 8 maart
Tijdens dit weekend is er een volledige
afsluiting voor het verkeer vanaf het
kruispunt Sluiskade tot de Veerkade.
Dan wordt het straatwerk in de bocht
naar de Sluisbrug en de Sluiskade
vervangen voor asfalt. In dit weekend
worden fase 1 en 2 samen geasfalteerd.

Fase 3

Strandweg

De Meenten
Sluiskade

In deze fase wordt dit deel van de
Oosterdreef omgebouwd van een
tweebaansweg naar een eenbaansweg.
De toplaag van het asfalt wordt
vervangen door een geluidsreducerende toplaag. De verkeersdoorstroming het centrum van Haven in blijft
gehandhaafd. Het sportpark De
Marken is bereikbaar via de Markenlaan. Verkeer voor Rozenwerf gaat via
de rotonde. In deze fase wordt er ook
een bypass aangelegd voor fase 6.

Fase 6

De Gouwen

De Marken

Westerdreef
Voorstraat

Oosterdreef

Strandweg

De Meenten
Sluiskade

Tijdens deze week is de Veerkade
bereikbaar via een bypass. De bypass is
bereikbaar via de Sluiskade. Uitvaartcentrum en begraafplaats Almere
Haven is bereikbaar via een bypass via
de Oosterdreef. In deze fase wordt het
complete asfalt vernieuwd. Ook
worden er werkzaamheden verricht aan
de bypasses voor fase 4 om voor de
bereikbaarheid van Achterwerf en de
Meenten te zorgen.

Voorstraat

Strandweg

De Meenten
Sluiskade

De Gouwen

De Marken

Fase 3

maandag 9 maart tot en met
vrijdag 13 maart

De Wierden

De Wierden

Fase 6

dinsdag 14 april tot en met
vrijdag 1 mei

Westerdreef

De Wierden

Voorstraat

Strandweg

De Meenten
Sluiskade

In deze fase worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd als in fase 5,
maar dan aan de andere kant van dit
deel van de Oosterdreef. Ook de
omleidingen en bereikbaarheid blijven
hetzelfde als in fase 5. Dus als volgt: de
verkeersdoorstroming het centrum van
Haven in blijft gehandhaafd. Het
sportpark De Marken is bereikbaar via
de Markenlaan. Verkeer voor Rozenwerf gaat via de rotonde.

