
Werkzaamheden  Liedeweg
Geachte bewoner en/of ondernemer van de Liedeweg 5 t/m 31 en 2 t/m 32 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Liander en BAM infra regio Noordwest Wegen 
b.v, zijn bezig met kabel- en leidingwerkzaamheden op de Liedeweg.  

Van 19 december t/m 3 januari 2016 worden er geen werkzaamheden uitgevoerd.  
Vanaf maandag 4 januari worden er werkzaamheden uitgevoerd in een voor doorgaand 
(gemotoriseerd) verkeer afgesloten werkvak van circa 300 meter lengte vanaf het kruispunt Oude 
Notweg tot en met huisnummer 31/32. Tijdens werkuren van de aannemer (07:00-16:00) is geen 
doorgang voor auto’s en vrachtverkeer mogelijk. Fietsers en voetgangers worden wel toegestaan. 
De werkzaamheden op dit gedeelte hebben een doorlooptijd van ongeveer 2 werkweken.  

Aansluitend aan deze kabel- en leidingwerkzaamheden gaat BAM haar asfaltwerkzaamheden 
uitvoeren op de Liedeweg. Over de asfaltwerkzaamheden zal er nadere informatie worden 
verstrekt in het nieuwe jaar. 

De bereikbaarheid van de woningen wordt ook met borden weergegeven, welke op de koppen van 
het werkvak staan (kruising Kerkweg en kruising Oude Notweg). 

Wij wensen een ieder prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

Danny Oltmans (Directievoerder namens de Gemeente)  Tel: 06-21716019 

Nick Molenaar (Uitvoerder BAM Infra Regio Noordwest Wegen)  Tel: 06-20708983 

Niels Kooij (Projectmanager Liander)  Tel: 06-46447905 

_______________________________________ 

Binnenkort verricht Liander in uw buurt werkzaamheden aan het Liander netwerk. In deze brief 
leest hier alvast meer over.  

We leggen nieuwe kabels voor elektra in uw buurt.  

Het energienet wordt in uw buurt vervangen om u in de toekomst van voldoende energie te kunnen 
voorzien. Vandaar dat we deze kabels nu aanpassen. Liander voert de werkzaamheden uit samen 
met aannemer van Baarsen. 

Mogelijk tijdelijk geen elektriciteit 

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt tijdelijk uw energielevering onderbroken. 
Hierover neemt een medewerker tijdens de uitvoering contact met u op om nadere afspraken te 
maken. De onderbreking beperkt zich tot enkele uren en zal overdag plaatsvinden in overleg met 
u.  

Mogelijke overlast bij het bereiken van uw woning of bedrijfspand  

Tijdens de werkzaamheden is er minder of geen trottoir en/of weg beschikbaar. Hierdoor is het 
mogelijk dat uw woning of bedrijfspand lastiger is te bereiken. 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. 

woensdag 16 december 2015


