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Beste bewoner(s), 
 
Op maandag 6 maart start aannemer AW Rijneveld met werkzaamheden aan het fietspad van 
de Aalsmeerderweg tussen de Bennebroekerweg en de Venneperweg. In deze brief leest u 
meer over de werkzaamheden.  
 
Werkzaamheden duren van maandag 6 maart tot en met vrijdag 30 juni  
De aannemer knapt dit deel van het fietspad op. Hij verwijdert de tegels die er nu liggen. 
Daarna bestraat hij het fietspad en de inritten opnieuw met dezelfde tegels.  
De planning kan iets aangepast worden. Dit hangt bijvoorbeeld af van het weer of andere 
onverwachte zaken. Als de planning wijzigt, zetten we dit op www.haarlemmermeer.nl/verkeer 
onder ‘fietspad Aalsmeerderweg’. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 
17.00 uur. 
 
Omleiding voor (brom)fietsers 
Zij worden via de rijweg om de werkzaamheden heen geleid. 
 
De aannemer werkt in werkvakken (delen) van ongeveer 100 meter 
De aannemer kan van te voren niet precies aangeven hoe lang hij over een bepaald werkvak 
doet. Dit hangt af van het weer en andere onverwachte zaken. Daarom weet de aannemer niet 
precies wanneer hij bij u voor de deur aan het werk is. De aannemer slaat tijdelijk materialen op 
in de buurt van de werkzaamheden. 
 
De meeste inritten blijven bereikbaar, een aantal inritten worden 1 werkdag afgesloten 
In principe voert de aannemer de werkzaamheden aan de inritten ‘half om half’ uit. Dit 
betekent dat u eerst de ene helft en daarna de andere helft van uw inrit kunt gebruiken. Dit 
hangt af van de breedte van de inrit. Als de inrit niet breed genoeg is, moet de aannemer de 
inrit tijdelijk afsluiten. Dit duurt normaal gesproken maximaal 1 werkdag. U, of uw bezoek, kan 
dan uw terrein niet op of af. In dit geval neemt de aannemer een aantal dagen voordat hij bij u 
voor de deur aan het werk gaat contact met u op. 
De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de politie, brandweer en ambulance.  
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De aannemer kan de werkzaamheden helaas niet zonder (geluids)overlast uitvoeren 
Wij rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te 
veroorzaken.  
 
Beplanting boven of over de erfgrens voor 6 maart weghalen of snoeien    
Op veel plaatsen hangt de beplanting boven of over de erfgrens (de grens tussen uw terrein en 
gemeentegrond). Dit noemen wij overhangende beplanting. Het fietspad aan uw erfgrens moet 
vrij zijn. Niet alleen voor de fietsers die hier fietsen maar ook voor werkzaamheden aan het 
fietspad. De aannemer heeft voldoende ruimte nodig om het fietspad opnieuw te kunnen 
bestraten. Daarom vragen wij u om de overhangende beplanting te snoeien of weg te halen. 
Ook staan er soms andere dingen op of over de erfgrens. Deze ook graag weghalen. 
 
Er kan een klein hoogteverschil ontstaan tussen het fietspad en uw terrein   
De bodem zakt. Niet alleen de stoepen, fietspaden en wegen maar ook uw eigen terrein. Bij het 
opnieuw bestraten, kan het zijn dat het fietspad iets hoger (oorspronkelijke hoogte) komt te 
liggen. Als het nodig is, zorgt de aannemer er voor dat (maximaal) de eerste meter van 
het voetpad/inrit van uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte. Ophogen van de rest van uw 
terrein, als dit nodig is, moet u zelf doen. Eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het 
ophogen en afvoeren van regenwater op eigen terrein.  
 
Zet uw vuilcontainer aan de weg buiten het deel waar de werkzaamheden zijn 
De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan.  
 
Neem contact met ons op als u vragen heeft over de werkzaamheden 
U kunt bellen met Niek Kamper via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar 
info@haarlemmermeer.nl. Graag “Fietspad Aalsmeerderweg” in het onderwerp zetten. 
 

Met vriendelijke groet,  

gemeente Haarlemmermeer,   
de gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuidoost 
 
 
 
Hanneke Plukkel - van Langeraad 
 


