
Aan de bewoner(s) en/of bedrijven van dit pand

06-11-2017
Beperkte reconstructie Heermanszwet e.o.

Beste bewoner/ondernemer,

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer voeren wij het project ‘Beperkte reconstructie Heermanszwet e.o.’ uit. Onze
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vervangen van asfalt- of elementenverhardingen in de straten; Heermanszwet,
Verremeer, Drakenstraat en Schipperskade. Wij zijn ons ervan bewust dat onze werkzaamheden voor hinder in uw omgeving
kunnen zorgen. Deze hinder proberen wij te minimaliseren door u onder andere te informeren en goed op de hoogte te houden
over onze werkzaamheden. Via deze brief ontvangt u informatie over ons en de werkzaamheden die plaats gaan vinden in uw
eigen straat.

Werkzaamheden Schipperskade
Maandag 13 november beginnen wij met de werkzaamheden op de Schipperskade. De hele straat inclusief de trottoirs zullen
worden opgebroken, waarna we de zandbaan op hoogte brengen en de elementen verharding opnieuw aanbrengen met de
originele bestrating. Op de kruising met de Drakenstraat zal een nieuwe verhoogde inritconstructie gemaakt worden. De
werkzaamheden in uw straat zullen circa 3 weken duren. Om de overlast te beperken hebben we een aantal voorzieningen
getroffen.

· De straat zal gefaseerd in delen van maximaal 80m lengte opgebroken worden, werkende vanaf de Drakenstraat
richting de Lijzijde.

· Het verlies van parkeerplaatsen compenseren we door een tijdelijke parkeerplaats aan het Tjalkplein te creëren met
behulp van rijplaten.

Om de werkzaamheden in uw straat zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen hopen
we ook op uw medewerking. Omdat de straat gedeeltelijk toegankelijk blijft voor
voertuigen, kan dit mogelijk vertraging opleveren als voertuigen of objecten
geparkeerd staan op de door ons geplande opbrekingen. Hierom willen wij u
vriendelijk verzoeken om het hierbij geïllustreerde verkeersbord in de gaten te houden
en de aanwijzing hierop te respecteren. Via samenwerking kunnen wij de
werkzaamheden zo optimaal en dus zo snel mogelijk plaats laten vinden, waardoor de
overlast tot een minimum beperkt blijft.

Verdere informatie
Heeft u specifieke vragen over het project? Dan kunt u elke woensdag van 15:00 tot 16:00 uur binnenlopen.
Dan is de omgevingsmanager aanwezig en staat de koffie klaar! Het inloopspreekuur vindt plaats in onze
keet ter hoogte van Jolweg nummer 21.

Tijdens de werkzaamheden is er een servicemedewerker aanwezig op het werk. Deze dient als
aanspreekpunt en is herkenbaar door het vraagteken op het hesje. Voor vragen kunt u ook bij hem terecht.
U kunt tevens altijd één van onze andere medewerkers aanspreken en zij zullen u verwijzen naar de
servicemedewerker of de uitvoerder.

Kijk ook op www.haarlemmermeer.nl/verkeer
Voor meer informatie over verkeersmaatregelen voor dit en overige projecten in de Haarlemmermeer.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of ideeën?
Neem dan contact met mij op!

Pim Houdijk
Omgevingsmanager KWS Infra
phoudijk@kws.nl   of    tel.nr.: 06-15878706
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