LARGAS EN ROTONDE (N504)
werkzaamheden tussen 28 april en 22 juni

STAP 1
week van 28 april t/m 1 mei,
soms óók ‘s nachts

Voorbereidende werkzaamheden, geen stremming van verkeer.

STAP 2
weekend van 1 t/m 4 mei
20.00-05.00 uur

Aanleg zuidelijk deel van rotonde Spoorstraat, aansluiting met Veilingweg afgesloten.

STAP 3
weekend van 8 t/m 11 mei
20.00-05.00 uur

Voorbereiden tijdelijke situatie Voorburggracht en Dorpsstraat
afmaken rotonde Spoorstraat, N504 afgesloten vanaf Westelijke Randweg.

STAP 4
week van 12 t/m 22 mei
7.00-17.00 uur

Voorbereidende werkzaamheden aanleg LARGAS Voorburggracht, geen stremming verkeer.

STAP 5
weekend van 22 t/m 25 mei
en van 5 t/m 8 juni
20.00-05.00 uur in tussenliggende periode wordt er
overdags aan de LARGAS
gewerkt, echter zonder
stremmingen voor het verkeer

Afbouw verkeersplein LARGAS. N504 in weekenden 22 t/m 25 mei én 5 t/m 8 juni gestremd,
tussendoor open voor verkeer, maar wel werkzaamheden.

Haarlem, 17 april 2020
Geachte heer, mevrouw,
In aanvulling op de brief die u eind maart ontving met de globale planning vindt u hierbij aanvullende informatie.
In deze folder gaan we in op de planning, op uw bereikbaarheid en vindt u de manieren waarop u met ons in contact
kunt komen wanneer u nog vragen heeft.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
■ het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen
■ het opbreken van asfalt door middel van frezen
■ het aanbrengen van een nieuwe fundering voor de LARGAS en rotonde
■ het (ver)plaatsen van openbare verlichting
■ het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie
■ het aanbrengen van groenvoorzieningen.
Planning
Op de pagina hiernaast is de planning in grote lijnen weergeven. Hierin ziet u dat we gedurende 4 weekenden van
vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur werken. Wanneer er zich geen onvoorziene omstandigheden
voordoen worden de werkzaamheden op 8 juni afgerond. In geval van bijvoorbeeld slecht weer is er een uitloop
mogelijk naar het weekend van 15 juni.
Weekend- en nachtwerk
In de weekenden starten we vrijdags met het verwijderen van het aanwezige asfalt. In de weekenden werken we
24/7. Dat is noodzakelijk om de weg op maandagochtend weer open te kunnen stellen voor het verkeer. Helaas maakt
het continue werk in het weekend enige geluidsoverlast onvermijdelijk. Om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te
beperken maken we o.a. gebruik van lichtsignalen om te communiceren tussen de verschillende machines.
Auto’s in de vakken
De werkzaamheden en de verkeersmaatregelen zijn afgestemd met de nood- en hulpdiensten, zodat zij te allen
tijde de aangrenzende percelen kunnen bereiken. Hiervoor is het belangrijk dat auto’s in de hiervoor bestemde
vakken geparkeerd worden en niet in de tijdelijk doodlopende straat.
Veiligheid
Graag willen wij u, wellicht ten overvloede, erop wijzen dat ons werkterrein geen speelterrein is. We begrijpen dat
dit gebied mogelijk een aantrekkingskracht zal hebben op spelende kinderen. Wij zullen er alles aan doen om ons
werkterrein goed af te schermen, maar vragen ook uw medewerking om uw kinderen te beschermen.
Wij vertrouwen op een goede uitvoering,
Hoogachtend,
namens de gedeputeerde staten van Noord-Holland

namens Aannemingsmaatschappij Van Gelder

sector Realisatie Infrastructurele Projecten

mw. D. Elmhassani (omgevingsmanager)

dhr M. Geertman (omgevingsmanager)

Voor meer informatie zijn zowel de Provincie Noord-Holland als Van Gelder
op verschillende manieren te bereiken.
Tijdens kantooruren kunt u met al uw vragen terecht bij het Servicepunt van de provincie
op telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) en per email via servicepunt@noord-holland.nl
Op de momenten dat er in de weekenden en ’s nachts gewerkt wordt kunt u
het noodnummer van Van Gelder bellen: 06 3807 4267
Van Gelder heeft tevens een App beschikbaar gesteld.
Via deze app is alle informatie over het werk beschikbaar.
Ook kunt u uw vragen stellen via deze app. De app is te downloaden
op www.vangelder.com/de-van-gelder-werk-in-uitvoering-app
of met behulp van deze code:
Oók is het mogelijk om op dinsdags, vanaf 21 april, uw vragen te
stellen tijdens het telefonisch spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur.
Voor dit spreekuur kunt u bellen met telefoonnummer 06 3807 4267

