
tijdelijke parkeervoorziening i.v.m. 
werkzaamheden Stedin aan 2e Daalsedijk

LEGENDA

strook vrijhouden i.v.m. calamitei-
ten route ProRail

in- en uitrit tijdelijke parkeervoorziening

gesloten hekwerk

poort met slot t.b.v. calamiteitenroute 
ProRail

Conform aangekondigd in voorgaand bericht van Aannemersbedrijf van den Heuvel zullen er van 2 
juni tot en met circa 19 juni graafwerkzaamheden plaatsvinden in de 2e Daalsedijk. Ter hoogte van de 
werkzaamheden wordt het trottoir afgesloten en zullen �etsers en voetgangers worden
omgeleid. Ook zullen een aantal parkeerplaatsen tijdelijk niet beschikbaar zijn. 

Middels dit bericht willen wij u op de hoogte stellen van alternatieve parkeerplaatsen welke tijdens 
de werkzaamheden aan de 2e Daalsedijk voor u beschikbaar worden gesteld. In overleg met 
verschillende partijen hebben wij akkoord gekregen om op onderstaande afbeelding aangegeven 
terrein beschikbaar te stellen als tijdelijke parkeerplaats. 

Afgesproken is om bouwhekken op de met rood aangegeven lijn te plaatsen, zodat het tijdelijke 
parkeerterrein duidelijk afgebakend is en de poort aan de Concordiastraat open kan blijven staan 
zodat u 24/7 toegang heeft tot uw voertuig. Van belang is dat het met geel gemarkeerde gebied 
vrijgehouden wordt i.v.m. de calamiteitenroute van ProRail. Wij verzoeken u daarom in het groen 
gemarkeerde gebied te parkeren.

Op dinsdagochtend 2 juni zullen de bouwhekken op de met rood aangegeven lijn geplaatst worden. 
Naar verwachting kunt u dinsdag 2 juni 2020 vanaf circa 10.00 uur uw auto op het terrein parkeren. 
Het terrein blijft 24/7 beschikbaar en toegankelijk tot het moment dat de betre�ende werkzaamhe-
den zijn afgerond, naar verwachting is dit 19 juni 2020. We vragen u dan ook vriendelijk om ervoor te 
zorgen dat u zo snel mogelijk, nadat de werkzaamheden zijn afgerond, uw auto van het gemarkeerde 
gebied verwijdert. Het terrein zal na afronding van de werkzaamheden weer worden afgesloten.

Verder willen wij u er wel op attenderen dat het genoemde terrein niet bewaakt wordt. Laat geen 
waardevolle spullen achter in uw auto. Excuses voor het ongemak dat u mogelijk in deze tijdelijke 
situatie ervaart en dank voor uw begrip!


