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Onderwerp

Uitvoering Liedeweg

Geachte bewoner en/of ondernemer van de Liedeweg, Penningsveer en Kerkweg

ln opdracht van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude start BAM infra regio Noordwest
Wegen b.v., aansluitend op de reeds uitgevoerde werkzaamhêden aan de Lagedijk, op maandag 31
augustus 2015 met de reconstructie van de Liedeweg tussen de kruising Lagedijk/Penningsveer en de
kruising Liedeweg/Oude Notweg. Tegelijkertijd leggen de nutsbedrijven kabels in de berm aan (zie
onderstaande omschrijving van Liander).

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 31 augustus 07.00 uur en duren tot medio december 2015.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Voor meer informatie over de planning kunt u
contact opnemen met Nick Molenaar.
Omleiding
Voor deze werkzaamheden zal de weg worden afgesloten voor al het doorgaande verkeer, met
uitzondering van het bestemmingsverkeer en de hulpdiensten. Bestemmingsverkeer dient rekening te
houden met werkzaarnheden die aan de weg plaats zullen vinden en waarvan u matige tot ernstige
hinder zult ondervinden. Uiteraard zullen wij waar mogelijk deze hinder tot een minimum beperken.
Gedurende de afsluiting van de Liedeweg is de bereikbaarheid van Spaarndam en Haarlemmerliede
gewaarborgd middels een omleiding (www.haarlemmerliede.nl).
Wilt u er rekening mee houden dat met ingang van maandag 31 augustus 07.00 uur de
omleidingsroute in werking treedt. Wij vragen u begrip voor dit ongemak.

Contactpersonen

Danny Oltmans
Nick Molenaar
Ben Koehorst

(Directievoerder namens de Gemeente)
(Uitvoerder BAM lnfra Regio Noordwest Wegen)
(Uitvoerder Liander)

Tel:06-21716019
Tel:06-20708983
Tel:06-54753358

Het qemeentehuis is per openiraar busverlroêr'te bereiken vanuit Haarlem
en Amsterdam met lijn 80. Per trein staticn "l-lalfweq-Zwanenburg" (ca" 400 meter
van het gemeentehuis).
Bank Nederlandse Gemeenten 28,5O.O3.224
IBAN:NL22BNGHO285OO3224 BIC:BNGHNL2G

Liander
Gedurende bovengenoemde periode verricht Liander in uw buurt werkzaamheden aan het
electriciteitsnetwerk van Liander. Het energienet wordt in uw buurt vervangen om u in de toekomst
van voldoende energie te kunnen voorzien. Liander voeÉ de werkzaamheden uit samen met
aannemer Van Baarsen.
Mogel ijk tijdelijk geen elektriciteit
Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voerên wordt uw energieleveríng tijdelijk onderbroken.
Hierover neemt een medewerker van Liander tijdens de uitvoering contact met u op, om nadere
afspraken te maken. De onderbreking beperkt zich hooguit tot enkele uren en zal overdag
plaatsvinden in overleg met u.

MogelÍjke overlast bij het bereiken van uw woning of bedrijfspand
T'tjdens de werkzaamheden is er minder of geen trottoir en/of weg beschikbaar. Hierdoor is het

mogelijk dat uw woning of bedrÍjfspand lastiger te bereiken is. Ook is het mogelijk dat er tijdelijk
minder parkeerruimte is in de straat. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zo min
mogelijk overlast ervaart.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en
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(G.A. Koot)

