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Onderwerp inioopavond nieuw inrichtingsvoorstel schooizone 

Geachte heer, mevrouw, 

U bent van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden in uw 
woonomgeving. De bijeenkomst is op maandag 16 april aanstaande en vindt plaats in het 
dorpshuis d' Oude Watewolf te Vijfhuizen. 

Begin 201 1 is de schoolzone Vijfhuizen gerealiseerd. Bij de evaluatie bleek dat de 
aangelegde fietsroute tussen de wijk Stellinghof en de schoten niet goed functioneert. Om 
deze reden wordt de fietsroute aangepast. 

Informatieavond 
Tijdens de informatieavond wordt u geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen en 
heeft u de gelegenheid vragen te stellen. Er wordt geen presentatie gegeven, daarom kunt u 
tussen de aangegeven tijdstippen op elk moment binnenlopen. 
Datum: maandag i 6  april 2012 
Plaats: Dorpshuis D' Oude Waterwolf, Kromme Spieringweg 436, Vijfhuizen 
tijdstip: 19.00 - 21 .O0 uur 

Voorgestelde oplossing 
In de voorgestelde oplossing krijgt de Zijdewinde rode fietsstroken van 1,5m aan beide 
zijden van de rijbaan tussen de Vijfhuizeweg en Rowlandstraat. Als compensatie voor het 
verlies aan parkeerruimte worden er parkeervakken in het groen aangebracht. Op het 
smallere deel van de Zijdewinde (tussen Rowlandstraat en Vliegersplein) komt een 
fietsstraat. Voor een Fietsstraat geldt dat fietsers op de rode strook in het midden van de 
rijbaan mogen fietsen en dat auto's daar 'te gast zijn. Het voet/fietspad aan de zijde van de 
sportvelden en bij de Baarsjesweg worden weer gewoon voetpaden. 



Ons kenmerk 12.0445868\gm 
Volgvel 2 

De fietsvoorziening Zijdewinde worden gecombineerd uitgevoerd met verkeerslichten op de 
aansluiting Vijfhuizeweg-Zijdewinde en de invoering van een maximum snelheid van 30 km 
met bijbehorende voorzieningen op de Vijfhuizeweg. De 30 km zonepoort komt ten zuiden 
van de kruising Vijfhuizerweg-Zijdewinde te liggen met een plateau. De kruisingen op de 
Vijfhuizerweg met de Hellemeerstraat en Woudweg worden gelijkwaardig en van punaises 
voorzien. 

Uitvoering 
De werkzaamheden worden tijdens de zomervakantie van de scholen uitgevoerd. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met servicecentrum noord via het telefoonnummer 
0900-1 852 of per mail info@haarlemmermeer.nl. 

Wij zien u graag tijdens de inloopavond! 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer, 
Namens dezen, 
de gemeentesecretaris, 
voor deze, 
Gebiedsmaqager Haarlemmermeer noord 

" ' M.H. Vermeulen 


