
 
 

 

 

   

 Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand 
 

Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Faxnummer 023 563 95 50 

 

 

Cluster Ingenieursbureau Verzenddatum  

Contactpersoon Mike van Amerongen 20 augustus 2019 

Telefoon 0900 1852  

Uw brief   

Ons kenmerk 3195503  

Bijlage(n) Geen  

Onderwerp 
Werkzaamheden Vijfhuizerweg tussen de Kromme Spieringweg en  
Spieringweg/d’Yserinckweg 

 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

 
De Vijfhuizerweg, tussen Kromme Spieringweg en Spieringweg/d’Yserinckweg, wordt 
opgeknapt. Binnenkort voert aannemer Dura Vermeer deze werkzaamheden uit. 
 
De rijbaan wordt opnieuw bestraat met de bestaande stenen. Onder de bestrating van de 
rijbaan komt een fundering. De tegels van het voetpad worden vervangen door nieuwe tegels.  
De rijweg en de voetpaden komen weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Hierdoor kan 
een hoogteverschil met uw tuin ontstaan. De aannemer zorgt er voor dat de eerste meter van 
het voetpad/de inrit in uw tuin aansluit op de nieuwe hoogte. Het eventueel ophogen van de 
rest van uw tuin moet u zelf doen. U bent zelf ook verantwoordelijk voor het afvoeren van 
regenwater op uw eigen grond.  
 
De bomen die op dit deel van de Vijfhuizerweg staan, groeien niet goed. Daarom worden de 
groeiplaatsen (de grond waar de boom in staat) verbeterd. De firma TFI Vitaler Groen voert 
deze werkzaamheden uit voordat de bestratingswerkzaamheden starten.  
 
De planning  
De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00 uur. 
 
Fase 1 – van 2 tot en met 5  september: 

• Verbeteren groeiplaatsen bomen. 
 
Fase 2 – van 16 september tot en met 25 oktober: 

• Verwijderen bestrating rijbaan en voetpaden 

• Aanbrengen fundering 

• Aanbrengen bestrating rijbaan en voetpaden 
 
De planning kan iets aangepast worden, dit hangt af van het weer.  
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De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder geluidsoverlast worden uitgevoerd. Wij rekenen 
op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken.  
 
De bereikbaarheid 

Van 16 september tot en met 25 oktober is de Vijfhuizerweg afgesloten voor al het verkeer. Er 

worden omleidingsborden langs de weg neergezet. In deze periode kunt u niet met de auto bij 

uw woning of bedrijf komen. Wij vragen u om uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren. 

Woningen en bedrijven zijn te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar. 

 

De aannemer zorgt er voor dat de Verbondskerk bereikbaar is voor bijzondere diensten (trouw- 

of rouwdiensten).    
 
De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en 
ambulance).  
 
Huisvuil ophalen 
Op de ophaaldagen van De Meerlanden kunt u uw huisvuilcontainer aan de weg zetten. De 
aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan. Als dit niet lukt zorgt de aannemer 
ervoor dat de huisvuilcontainers op een plek worden gezet waar de vuilniswagen wel bij kan.  
 
De website 
Alle informatie staat op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “Vijfhuizerweg”. Als er 
veranderingen zijn in bijvoorbeeld de planning, wordt de website aangepast. 

 
Uw contactpersoon 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Mike van Amerongen via telefoonnummer  
0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag “Vijfhuizerweg” 
in het onderwerp zetten. 

 

Met vriendelijke groet,  

De gemeente Haarlemmermeer,   

namens deze,   

de gebiedsmanager Haarlemmermeer West 

 

 

Hannie van den Bosch 

 
 


