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Beste bewoner, 
 

 

 
De gemeente Woerden gaat vanaf maandag 7 maart aan de slag met groot onderhoud aan de 
Mijzijde (Overstek – De Kanis), een deel van de Van Teylingenweg (huisnummer 114 – kruising 
Oortjespad) en het Oortjespad. Onder andere het straatwerk en het asfalt worden vernieuwd. Graag 
informeren wij u met deze brief over de werkzaamheden, de planning en wat dit voor u betekent.  
 
Werkzaamheden 
De weg wordt over de volledige breedte voorzien van een nieuwe laag asfalt. Deze laag komt 
bovenop het bestaande wegdek. Het straatwerk, zoals stoepen en parkeervakken, wordt vervangen. 
Daar waar hoogteverschil ontstaat, worden de inritten met bestaand materiaal opgehoogd en netjes 
aangesloten op de rijbaan. Ook worden de bermen waar nodig aangevuld en ingezaaid.  
 
Planning werkzaamheden 
De werkzaamheden aan de Mijzijde (Overstek – De Kanis) worden uitgevoerd van maandag 7 maart 
t/m vrijdag 8 april. 
Van maandag 21 maart t/m vrijdag 8 april wordt er onderhoud uitgevoerd aan de Van Teylingenweg 
vanaf huisnummer 114 tot en met de kruising Oortjespad.  
Het asfalteren van het Oortjespad vindt plaats van maandag 11 april t/m donderdag 14 april.  
 
Wat betekent dit voor u? 
Bereikbaarheid woning 
Tijdens de uitvoering wordt de weg waaraan gewerkt wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit is 
noodzakelijk om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De percelen die grenzen aan het 
werkgebied zijn hierdoor niet of lastig met de auto te bereiken. Dit geldt met name tijdens het 
aanbrengen van de asfaltwapening en het asfalteren. Deze werkzaamheden vinden op de Mijzijde 
plaats van maandag 28 maart t/m vrijdag 1 april tussen 6.30 – 20.00 uur en van maandag 4 april t/m 
vrijdag 8 april tussen 6.30 – 20.00 uur op de Van Teylingenweg. De aannemer werkt vanaf Kamerik 
richting het noorden. 



Aan het begin, midden en het einde van de afgesloten weg staan verkeersregelaars. De 
verkeersregelaars houden bij waar de werkzaamheden op dat moment plaatsvinden en welke delen 
van de Van Teylingenweg en de Mijzijde op dat moment wel of niet bereikbaar zijn. De 
verkeersregelaars zijn er om bewoners en bezoekers van bedrijven te informeren, te begeleiden en te 
adviseren. U kunt hen tijdens de uitvoering bereiken via het telefoonnummer 06 82657754. In geval 
van nood kunnen hulpdiensten en politie de woningen altijd bereiken.  
 
Geluidsoverlast 
De aannemer werkt op werkdagen tussen 7.00 uur en 17.00 uur. De werkzaamheden geven enige 
geluidsoverlast wanneer er ter hoogte van uw woning wordt gewerkt. Wij doen er alles aan om de 
overlast voor u zo veel mogelijk te beperken, maar is helaas niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor 
uw begrip. 
 
Omleiding doorgaand verkeer 
Tijdens de afsluiting van de Mijzijde wordt doorgaand autoverkeer omgeleid via de Van Teylingenweg. 
Voor het doorgaand autoverkeer op de Van Teylingenweg van en naar Kamerik is tijdens de 
werkzaamheden een omleiding ingesteld via de provinciale weg N463 - N212 - Oortjespad. De 
omleiding tijdens de afsluiting van het Oortjespad loopt via de N212 - N405 – Van Teylingenweg. 
 
Meer informatie of vragen? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Jeska Jansen via mailadres 
jansen.jeska@woerden.nl of telefonisch via 06 39099805. Voor wat betreft technische vragen of 
vragen over de bereikbaarheid van woningen / bedrijven tijdens de uitvoering van het straatwerk kunt 
u contact opnemen met Arno Baars van aannemer Ouwejan via arno@ouwejan.nl of 06 10094472. 
Voor vragen tijdens de asfalteringwerkzaamheden kunt u terecht bij de projectleider Dirk van 
Wijngaarden van aannemer Versluys via info@versluysgroep.nl of 0172-619 235.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
P. Koedood 
Projectleider 
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