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Geachte heer, mevrouw,
Het straatwerk van de ventweg van de Westergracht en de Jos Cuypersstraat tot aan
het Jos Cuypersplein is op sommige stukken heel slecht. Gemeente Haarlem heeft ons,
Dura Vermeer, gevraagd om het slechtste straatwerk te herstellen. Met deze brief
informeer ik u over de uitvoering die binnenkort van start gaat. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door de firma Hink Bestratingen uit Heiloo.
Werkzaamheden
Wij herstellen de gehele rijbaan van uw straat, door het straatwerk daar weg te halen.
Vervolgens vullen wij de rijbaan op met zand en brengen de bestrating opnieuw aan.
Dit doen wij steeds in kleine delen. Zo heeft u zo min mogelijk overlast van ons werk.
Planning
De werkzaamheden starten donderdag 29 november 2018 en duren tot medio januari
2019. Het kan voorkomen dat de planning door weersomstandigheden uitloopt. Als dat
het geval is, informeren wij u hierover. De twee weken tijdens kerst en oud en nieuw
voeren wij geen werkzaamheden uit en zorgen wij er voor dat de rijbaan geheel open
is. Wij pakken ons werk dan op 7 januari 2019 weer op.
Gevolgen voor bereikbaarheid
Door de werkzaamheden aan de rijbaan zetten wij steeds een deel van de straat af.
Doorgaand verkeer is dan niet mogelijk door uw straat. Het paaltje bij de Van Ooster de
Bruijnstraat halen wij tijdelijk weg, zodat u gewoon uw straat in en uit kunt rijden.
Parkeren
Enkele parkeerplaatsen in uw straat komen tijdelijk te vervallen tijdens onze
werkzaamheden. Deze ruimte hebben wij nodig om de werkzaamheden uit te kunnen
voeren. Wij beperken het aantal vervallen parkeerplaatsen zo veel mogelijk.

45161733-01105.DOCX

Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden blijft de ondergrondse afvalcontainer bij de Bisschop
Callierstraat bereikbaar.
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Hinder
Als gevolg van de werkzaamheden kan overlast ontstaan doordat uw woning tijdelijk
lastig bereikbaar is. Hoewel wij eventuele overlast zo veel mogelijk proberen te
beperken, zal een en ander niet te vermijden zijn. Hiervoor vraag ik uw begrip.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact
opnemen met mij, op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur via 06 – 53 59 97 12 of via
rogo@duravermeer.nl.
Met vriendelijke groet,
Dura Vermeer Infra Regio Noord West

Noor Hogeweg
Omgevingsmanager

