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Geachte heer, mevrouw,
Eerdaags starten de werkzaamheden aan de rijweg van de Hoofdweg Westzijde tussen
Raadhuislaan en Paxlaan.
Tijdens de informatiebijeenkomst op 9 december jl., is het ontwerp gepresenteerd om dit
deel van de Hoofdweg Westzijde in te richten als fietsstraat. De bezoekers van deze
bijeenkomst hebben overwegend positief gereageerd op dit ontwerp. De reacties van de
bezoekers zijn, waar mogelijk, in het ontwerp verwerkt.
Ook zijn de te gebruiken materialen aangepast aan het beeld van het historische centrum
van Hoofddorp en is het ontwerp goedgekeurd door de commissie Cultureel Erfgoed.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit:
 het aanleggen van een donkerrode asfaltstrook (3 m breed) met aan beide zijden een
overrijdbare strook van straatstenen;
 het verwijderen van de parkeerstrook, tussen de bomen, aan de waterzijde;
 het aanleggen van een parkeerstrook, met nieuwe stenen, aan de woningzijde;
 het aanleggen van een trottoir met nieuwe gebakken stenen;
 het herinrichten van het Oude Raadhuis terrein en voorzien van nieuwe gebakken
stenen;
 het aanbrengen van grondverbeteringen voor groeiverbetering van de bomen;
 het vervangen van kabels en het verplaatsen van lichtmasten.
Planning
De werkzaamheden starten op maandag 25 april en zijn naar verwachting op vrijdag 5
augustus afgerond.
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Om de overlast te beperken en uw pand/woning zoveel mogelijk bereikbaar te houden,
worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Als uw woning/pand tijdelijk niet
bereikbaar is, wordt u van te voren door de aannemer geïnformeerd.
Aannemer KWS start bij de Raadhuislaan.
Bereikbaarheid en hinder
De Hoofdweg Westzijde is tijdens de werkzaamheden per fase afgesloten voor al het
verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers.
Er wordt een omleiding ingesteld via de Hoofdweg Oostzijde, Kruisweg en Fortweg. De
omleidingsroute(s) staan met borden langs de weg aangegeven en kunt u terugvinden op de
gemeentelijke website.
Ook zullen de werkzaamheden enige geluidshinder met zich meebrengen. De aannemer
streeft er naar deze hinder zoveel mogelijk te beperken.
Informatie
Alle informatie, het aangepaste ontwerp en de tekeningen met de omleidingsroutes kunt u
terugvinden op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl via “Hoofdweg Westzijde
Hoofddorp” in het zoekveld rechtsboven.
Aanspreekpunt aannemer
Aannemer KWS stelt, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, een omgevingsmanager
aan met wie u afspraken kunt maken over de bereikbaarheid, aan wie u vragen kunt stellen
of eventuele klachten kunt doorgeven.
Ook komt er een wekelijks inloopuur waar een medewerker van de aannemer en van de
gemeente aanwezig zal zijn om eventuele vragen te beantwoorden.
Nadere informatie hierover ontvangt u van de aannemer.
Contact
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Steven Langstraat via telefoonnummer
0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Hoofdweg Westzijde Hoofddorp.
Met vriendelijke groet,
De gemeente Haarlemmermeer,
namens deze,
Gebiedsmanager Hoofddorp Centrum

Hans Kleiss

