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Floris Verhaar 
T: 085 822 0421 
E: nobelhorst@josscholman.nl 

Aan: 
Bewoner(s) van dit huis 

Almere, xx 2022 
Onderwerp: Terreinafwerking Marie Curielaan 
 
Beste heer of mevrouw, 
 
In opdracht van de gemeente Almere start 15 augustus 2022 de terreinafwerking op de Marie Curielaan. 
De bestrating die er nu ligt breken wij op. Vervolgens brengen wij nieuwe, permanente bestrating aan. In 
deze brief leest u wat dit voor u betekent.   
 
Planning en werkzaamheden 
Wij voeren de werkzaamheden als volgt uit (voor een overzicht zie hinderkaart op de achterkant van deze 
brief): 
• Op 15 augustus 2022 starten wij met de werkzaamheden van deel 1. In dit deel gaan wij de Marie 

Curielaan vanaf het kruispunt met de Nobellaan tot de kruising met de Henrik Lorenzweg openbreken 
incl het asfalt tot aan de brug en van de definitieve bestrating voorzien.   

• Wanneer de voorbereidende werkzaamheden klaar zijn, starten wij met de werkzaamheden van deel 
2. Wij breken de Marie Curielaan tussen de kruising met de Henrik Lorenzweg (inclusief kruising) en 
tot de brug ter hoogte van de Jean Perrinstraat op en brengen hier de definitieve bestrating aan.  

• Na de voorbereidende werkzaamheden beginnen wij met deel 3. Hier realiseren wij de rotonde op het 
kruispunt van de Marie Curielaan en Nobellaan. 

• Vervolgens starten wij met deel 4. Tijdens dit deel brengen wij de definitieve bestrating aan op de brug 
ter hoogte van de Jean Perrinstraat. De werkzaamheden zijn uiterlijk 15 december 2022 afgerond.  

 
Gevolgen van werkzaamheden 
Bereikbaarheid voor bewoners veld 11 en 3 
Tijdens de werkzaamheden kunnen de bewoners van veld 11 en 3 tijdens deel 1, 2 en 3 de wijk in- en 
uitrijden via de brug ter hoogte van de Jean Perrinstraat. Hiervoor wordt, vanwege de veiligheid, de 
rijrichting van de Jean Perrinstraat  omgedraaid. Verkeer rijdt de wijk in via de Jean Perrinstraat en de wijk 
uit via de Karl Braunstraat. Tijdens deel 4 kunnen bewoners via de Marie Curielaan en de kruising Marie 
Curielaan – Nobellaan de wijk in- en uitrijden.  
 
Gedetailleerde planning 
Voor een meer gedetailleerde planning verwijzen wij u graag naar de app ‘Nobelhorst’ (zie kopje ‘Vragen?’). 
In de app plaatsen wij elke week een update over de werkzaamheden. Hier leest u de planning in meer 
detail, de te verwachten hinder en algemene updates over de werkzaamheden.    
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Wij kijken er naar uit om dit stukje Nobelhorst mooi aan u op te leveren! 
 
Vragen? 
Heeft u n.a.v. deze brief nog vragen of andere vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact 
met ons op. Dit kan telefonisch (085 8220421) of per mail (nobelhorst@josscholman.nl).  Ook beheren wij 
de smartphone app ‘Nobelhorst’. U vindt deze gratis app in de Appstore/ Playstore. Via de app blijft u 
gemakkelijk op de hoogte van de voortgang van het werk. Als u de app nog niet op uw telefoon heeft staan, 
raden wij u van harte aan deze te downloaden!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Floris Verhaar 
Omgevingsmanager Jos Scholman BV 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


