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Geachte heer / mevrouw,
Sinds mei dit jaar voert de Alliantie Markermeerdijken langs de Uitdammerdijk werkzaamheden uit
ter voorbereiding op de dijkversterking. Dit werk voeren we vooral buitendijks uit vanaf het water.
Vanaf oktober werken we ook binnendijks aan de landzijde. We gaan voorbelasting aanbrengen aan
de landzijde van de dijk. Van deze werkzaamheden gaat u wat merken en we informeren u hier dan
ook graag over tijdens een digitale bijeenkomst op donderdag 20 augustus.
Inhoud bijeenkomst
Vanwege corona maatregelen is het op dit moment helaas nog niet mogelijk om een fysieke
bijeenkomst te organiseren. Tijdens de digitale bijeenkomst lichten we toe wat er waar en wanneer
gaat gebeuren en wat dit voor u en uw omgeving betekent. Denk bijvoorbeeld aan hoe we de
werkzaamheden gaan uitvoeren, de fasering, maatregelen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid,
veiligheid en communicatie.
Aanmelden
U bent van harte welkom om de bijeenkomst digitaal bij te wonen op donderdag 20 augustus van
19.00 tot 20.30 uur. Om hier aan deel te nemen, vragen wij u om een mail te sturen naar
contact@markermeerdijken.nl met als onderwerp ‘Aanmelding digitale bijeenkomst Module 15’. U
ontvangt dan een toegangslink tot de digitale bijeenkomst met instructies. Na de bijeenkomst delen
we de presentatie op onze website.
Meer weten?
Het ontwerp voor de Uitdammerdijk en de uitvoeringsmethode van de buitendijkse werkbaan hebben
wij in september 2019 tijdens een informatieavond bij WSV de Doordrijvers gepresenteerd. De
bijbehorende ontwerptekeningen zijn op onze website www.markermeerdijken.nl te vinden onder
‘Wat gebeurt waar?’ en vervolgens onder Module 15 Uitdammerdijk.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op
via contact@markermeerdijken.nl of telefonisch via 0299-224510.
Met vriendelijke groet,
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