
gemeente 
Haarlemmermeer 

Aan de bewoners / gebruikers van dit adres Postbus 250 
2130 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 
Raadhuisplein 1 
Hoofddorp 
Telefoon 0900 1852 
Telefax 023 563 95 50 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

Uw brief 
Ons kenmerk 

Bijlage(n) 
Onderwerp 

cluster Ingenieursbureau 
Reinier Heideman 
023 567 4602 

14.074992 
Tekeningen bestaande en nieuwe situatie 
Onderhoudswerkzaamheden parallelweg 
Domineeslaan 

Verzenddatum 

5juni 2014 

Geachte heer, mevrouw, 

In het komend najaar zullen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de parallelweg 
van de Domineeslaan, tussen de huisnummers 73 tot en met 95. 

Gelijktijdig met het onderhoud wordt de parallelweg ook anders ingericht. Hierbij is onder 
andere rekening gehouden met de verkeersveiligheid, het beter kunnen manoeuvreren van 
vrachtwagens en meer ruimte voor een aantal bomen. Tekeningen van de oude en nieuwe 
situatie treft u aan in de bijlagen. 

Werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden zijn ingepland: 
o verwijderen van de groenstrook aan de huizenzijde 
o verplaatsing van de rijbaan twee meter richting de huizen 
o rooien van zes bomen 
o vernieuwen van de wegfundering inclusief asfalteren 
o verbreden (2 meter) van de groenstrook tussen de parallelweg en de hoofdrijbaan 
o verbeteren van de groeiplaats voor de bomen in de groenstroken 
o het instellen van eenrichtingsverkeer op de parallelweg 
o aanleggen van parkeervakken 
o het instellen van een parkeerverbod buiten de parkeervakken 

Planning 
De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland in oktober 2014. De uitvoeringsduur is 
circa vier weken. De exacte uitvoeringsdatum is nog niet vastgesteld. Een aantal weken voor 
aanvang van de werkzaamheden wordt u hierover nader geïnformeerd. 
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Bereikbaarheid 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de rijbaan gefaseerd worden opgebroken 
en aangebracht. Hierdoor blijven de inritten naar de bedrijfslocaties bereikbaar. Enige hinder 
tijdens de werkzaamheden is helaas niet te voorkomen. 

Informatie 
Mocht u naar aanleiding van deze brief of de tekeningen vragen hebben, dan kunt u contact 
met de heer R. Heideman, via of 0900 - 1852 of info@haarlemmemieer.nl. 

Met vriendelijke groet, 
De gemeente Haarlemmermeer, 
namens deze, 
de gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord, 

M.H. Vermeulen 
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Uitgangspunten herinrichting: Legenda 
- Verbeteren groeimogelijkheden laanbomen langs hoofdrijbaan Domineeslaan. 
- Verbeteren bereikbaarheid parallelweg door toepassen eenrichtingsverkeer + parkeerverbod. 
- Vernieuwen asfaltconstructie. 
- Herstraten trottoirs. 
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