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Werkzaamheden Grote en Kleine Poellaan

21 maart 2018

Geachte mevrouw/mijnheer,
Binnenkort voert aannemer De Jong Zuurmond onderhoudswerkzaamheden uit aan de
Grote en Kleine Poellaan.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit:
Grote Poellaan
 verwijderen bestaande asfaltlaag en de fundering vanaf de Leimuiderdijk t/m de kruising
bij de Grote Poellaan huisnummer 25;
 aanbrengen nieuwe fundering en asfaltlaag vanaf de Leimuiderdijk en de kruising bij de
Grote Poellaan huisnummer 25;
 aanbrengen nieuw voetpad tussen Grote Poellaan huisnummers 97 en 25;
 aanbrengen van 3 verkeersplateaus nabij Grote Poellaan huisnummers 75, 43 en 13;
 inrichten als 30 km zone.
Kleine Poellaan
 verwijderen bestaande asfaltlaag en de fundering tussen de Rijshornstraat en
Leimuiderdijk;
 aanbrengen nieuwe fundering en asfaltlaag tussen de Rijshornstraat en Leimuiderdijk;
 aanbrengen nieuw voetpad tussen Rijshornstraat en Leimuiderdijk.
Planning
De werkzaamheden starten 9 april en zijn naar verwachting 18 mei afgerond.
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en vinden plaats tussen 07.00 en 17.00 uur.
In verband met de weersomstandigheden of andere onvoorziene zaken kan de planning
worden aangepast.
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Fasering
Grote Poellaan
9 april

- wegfrezen bestaand asfalt

Verwijderen oude fundering en aanbrengen nieuwe fundering:
10 t/m 11 april
- Leimuiderdijk t/m de camping
12 t/m 13 april
- vanaf camping t/m huisnr. 89
16 t/m 17 april
- vanaf huisnr. 89 t/m 75
18 t/m 20 april
- vanaf huisnr. 75 t/m 59
23 t/m 24 april
- vanaf huisnr. 59 t/m huisnr. 47
25 t/m 27 april
- vanaf huisnr. 47 t/m 35
30 april t/m 2 mei
- vanaf huisnr. 35 t/m kruising
3 t/m 4 mei

- asfalteren vanaf Leimuiderdijk t/m kruising bij huisnr. 25 en
aanbrengen 3 verkeersplateaus

Kleine Poellaan
Wegfrezen bestaand asfalt, verwijderen oude fundering en aanbrengen nieuwe fundering:
7 t/m 9 mei
- Leimuiderdijk t/m huisnr. 3
14 mei
- vanaf huisnr. 3 t/m 7
15 t/m 16 mei
- vanaf huisnr. 7 t/m Rijshornstraat
17 t/m 18 mei

- asfalteren

Bereikbaarheid en hinder
Tijdens de werkzaamheden zijn de Grote en Kleine Poellaan afgesloten voor het doorgaand
verkeer en wordt het verkeer omgeleid. Er worden omleidingsborden langs de weg geplaatst
en verkeersreglaars ingezet. Wij verzoeken u om de aanwijzingen van de verkeersregelaars
op te volgen.
Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden, is uw woning/bedrijf aan de Grote
Poellaan via de Leimuiderdijk of via de Kleine Poellaan te bereiken en de Kleine Poellaan via
de Leimuiderdijk of Rijshornstraat.
Tot aan de datum van de asfalteerwerkzaamheden, kunt u uw woning/bedrijf over een
gefreesd wegdek en daarna over de fundering van menggranulaat bereiken. Graag
langzaam rijden!
Op de dagen dat de asfalteerwerkzaamheden plaatsvinden (3 en 4 mei Grote Poellaan en
17 en 18 mei Kleine Poellaan), is uw woning/ bedrijf een dagdeel niet bereikbaar.
Woningen/bedrijven blijven wel altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en
ambulance).
De werkzaamheden kunnen niet zonder (geluids)hinder worden uitgevoerd. De aannemer
streeft er naar deze hinder zo veel mogelijk te beperken.
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Website
Alle informatie, inclusief de actuele planning en (omleidings)tekening, kunt u inzien op de
gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “wegwerkzaamheden en
wegafsluitingen”, “Grote en Kleine Poellaan”.
Contact
Circa 1 week voor en tijdens de werkzaamheden neemt de aannemer contact op met direct
aanwonenden/bedrijven om de bereikbaarheid te bespreken.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Ron de Lange via telefoonnummer
0900 1852 of via e-mail info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Grote en Kleine Poellaan.
Met vriendelijke groet,
De gemeente Haarlemmermeer,
namens deze,
de gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuid

Jos Bontekoe

