
gemeente 
Haarlemmermeer 

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

Cluster 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

Uw brief 

Ons kenmerk 

Bijlage{n) 

Onderwerp 

Beheer en Onderhoud 
A. Monster 
023 - 567 4421 

14.071653\wvw 
Geen 
Planning uitvoering bruggen over de Hoofdvaart en de 
Vijfhuizerdwarstocht 

Verzenddatum 

Geachte heer, mevrouw, 

In de raadsvergadering van 14 november 2013 heb ik naar aanleiding van vragen van de 
fractie van het CDA toegezegd uw raad te informeren over de planning van de (renovatie-) 
werkzaamheden aan de bruggen over de Hoofdvaart en de Vijfhuizerdwarstocht. Hieronder 
geef ik de planning aan, waarbij rekening is gehouden met de veiligheidsmaatregelen in het 
kader van de NSS conferentie. 

Planning: 

De uitvoering van het werk geschiedt in drie fasen: 

1e fase (Is inmiddels uitgevoerd): 

Dit betreft de aanleg van een tijdelijke fietsbrug naast de bestaande fietsbrug in de 
Hoofdweg oostzijde. Vanaf 27 januari 2014 is een omleidingsroute ingesteld. 
2e fase 
De sloop van de bruggen over de Hoofdvaart en de Hoofdweg oostzijde wordt nu uitgevoerd. 
Met de vervanging van de brug in de rijbaan van de Hoofdweg oostzijde en de hiernaast 
gelegen fietsbrug zal begin april 2014 worden gestart. Deze werkzaamheden zijn volgens 
planning eind juli 2014 gereed. 
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3 e fase 
In deze fase wordt een omleidingsroute ingesteld voor de Hoofdweg westzijde. De brug over 
de Hoofdvaart en de brug in de Hoofdweg westzijde over de Vijfhuizerdwarstocht worden 
vervangen. Met deze werkzaamheden wordt volgens planning eind juli 2014 gestart. Het 
werk zal 28 december 2014 worden opgeleverd. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben bericht. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
amens dezen. 

S. Bak 
Wethouder Openbare ruimte. Sociale zaken en Welzijn 


