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Werkzaamheden Aalsmeerderweg tussen de Bennebroekerweg en de
Venneperweg
Beste bewoner,
Binnenkort voert aannemer KWS werkzaamheden uit aan de Aalsmeerderweg tussen de
Bennebroekerweg en de Venneperweg. In deze brief leest u hier meer over.
Werkzaamheden aan rijweg, bermen, inritten en duikers
De aannemer voert deze werkzaamheden uit:
• verwijderen van bestaande asfaltlaag (frezen) en alle verkeersdrempels;
• aanbrengen 2 nieuwe asfaltlagen en 8 nieuwe verkeersdrempels;
• aanbrengen grasbetontegels in de bermen;
• repareren duikers (buizen onder de weg die 2 sloten met elkaar verbinden);
• opnieuw bestraten van het eerste deel van de inritten zodat deze weer aansluiten op de
nieuwe hoogte van de rijweg.
Werkzaamheden duren van 29 maart tot en met 14 mei 2021
De werkzaamheden starten 29 maart en we verwachten dat deze 14 mei 2021 klaar zijn. De
aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur. Als er aanpassingen zijn in
de planning, zetten we dit op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “Aalsmeerderweg”.
Van 29 maart tot en met 23 april
Aalsmeerderweg vanaf de Bennebroekerweg tot en met de Lavendelweg;
Van 26 april tot en met 14 mei
Aalsmeerderweg vanaf de Lavendelweg tot de Venneperweg.
De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij
rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te
veroorzaken.
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Aalsmeerderweg tussen Bennebroekerweg en Venneperweg afgesloten voor doorgaand
verkeer
Van 29 maart tot en met 9 mei is de Aalsmeerderweg, tussen de Bennebroekerweg en de
Venneperweg, afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden omleidingsborden langs de weg
gezet.
Aalsmeerderweg tussen Bennebroekerweg en Venneperweg open voor bestemmingsverkeer
De weg blijft open voor bestemmingsverkeer behalve op de dagen dat de aannemer nieuw
asfalt aanbrengt. Dan kunt u tijdelijk niet met de auto bij uw woning komen. De aannemer
stuurt een aantal dagen voordat hij gaat asfalteren een brief. Hierin staat de planning voor de
asfalteerwerkzaamheden.
Op de andere dagen, kunt u met de auto bij uw woning komen maar, u rijdt dan wel over
gefreesd asfalt. Dus langzaam rijden om schade aan uw auto te voorkomen.
De woningen en bedrijven zijn te voet en met de fiets altijd bereikbaar.
De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en
ambulance).
Inrit tijdelijk niet te gebruiken of niet bereikbaar
Als de aannemer werkzaamheden aan uw inrit uitvoert, kunt u tijdelijk uw inrit niet gebruiken.
U kunt uw auto hier dan ook niet parkeren. De aannemer neemt hierover van te voren contact
met u op.
Huisvuilcontainers gewoon aan de weg zetten
Op de ophaaldagen van Meerlanden kunt u uw huisvuilcontainer gewoon aan de weg zetten. De
aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan.
Neem contact met ons op als u vragen heeft
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ron de Lange via
telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl.
Graag “Aalsmeerderweg” in het onderwerp zetten.
Met vriendelijke groet,
gemeente Haarlemmermeer,
namens deze,
de gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuid Oost
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