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BirEq6(n)
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onderery HerinfichtingAkerdijkenNiêuwemeerdijk
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Geachteheêr/mevrouw.
van di\€rsedijkvakken
startde gemeenteHaarlemmermeer
In vêruolgop de herinrichting
van hetgedeeltevan de
tweedekwaíaa|2008metde uitvoeringvan de herinÍichting
(T106)enBurg.AmeÉÍoortlaan
en de NjeuwemeeÍdijk
AkerdijktussenAmsterdêmselaan
tussenSlotêrbrugen Schipholweg.
vanwege3 redenen;
in zijnalgemeenheid
uitgevoêrd
De herinrichting
van de ringdijkwordt
1. de waterkerende
dijkop dê vêreistehoogteaante brengen;
groot
aan
2.
ondeíhoud de dijkwordtuitgevoerd;
als 30 km 3. dê dÍk wordtveiligergemaaktdoormiddelvan een nieuweinrichting
gebiedbinnende bebouwdekom.
Hierbijgeldto.a.het volgendeuitgangspunt:
- De bêrmtussende rijwegen de Ringvaart
wordtingerichtals gÍasbeÍmen daar
parkeeryoorzieningen.
waargewenst,kanwordenvoozienvan niêtbêdrijfsmatige
in de bermwordentoêgêstaanis een pad
Ovedgevoozieningendie vooralsnog
naareen eigensteiger,haaksop de rijbaanen maximaal0,9 meterbreeden
màteriaal,
met maximale
van milieuvriendelijk
bestaandeuit tegels.En bloembakken
groottevan LxBxH=o,5x0,5x0,75
meteÍ,vêrplaêtsbaar
en manimaal
1 metervanafdê
waarvoorgeen
z4kantvan de rijbaangeplaatst.Alleove ge vooÊiêningen
veÍgunningis veíeendzijn niettoêgestaan.
heeftenigejaíengeleden
tussende A4 en Schipholweg
Op hetgedeelteNieuwemeerdijk
grootonderhoudplaatsgevonden,
is op wateÍkercnde
hoogtegebÍachten zijnde bermen
gedeelte
parkeerplêatsen.
Dit
zal
alleen
als 30 km{ebied wordeningericht
met
opgeknapt
o.m,v.verKeeÍsremmers.
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GroepBeleiden Uitvoering

Hetoverigegêdeeltevan de NiêuwemeêÍdijk
en het gedeelteAkerdijkzal gêheelworden
gerêconstrueerd
en opnieuwwordeningêricht.
De proceduretot aan de uitvoering
is als volgt:
van dit
De gemeenteheeffCivilinkIngenieursbureau
opdrachtgegevenom de voorbe.eiding
projectuit te voeren.Uw wensenzullen,voorzovermogelijk,in een VoorlopigOntwerp
HetVoorlopigOntwerpzal omstreeksmediodecember2007wordengêpÍesenteerd
tijdens
een bewonersinloopavond.U krijgthiernog berichtover.
Naaraanleidingvan hetVoorlopigOntwerpkuntu opmerkingen
en suggestiesplaatsen.
zullen,voorzovermogelijk,wordenverweri(in eên
Dezeopmerkingen
en suggesties
ConceotDefinitiefOntwero.
Het ConceptDefinitiefOntweípzal worden verspreidaan de bewoneÍsen betrokkenen.
Hiêropzijndan nog enkelekleineaanpassingen
mogelijk.Hiernawordthet een Definitief
Ontwerpvastgesteld
welkeeveneenszalwordênverspreid.Volgenshet DêÍnitiêfOntwerp
zullênde werkzaamheden
dan uiteindelijk
wordenuitgêvoerd.
In gêvalvantegenstrijdige
belangênzal de gemeenteuiteindelijk
beslissen.
van de bermvan het gedeelteAkerdijken gedeelte
Metnamevoorde herinrichten
Niêuwemeerdijk
tussenSloterbrug
en A4 vraagik in dezeVooíopigOntwerpfasehiêóij uw
medewerking.
DezêbewoneÍsvêzoek ik dan om op bÍgaandvíagenformulÍeraan
te gevenwat de
parkeerbehoefre
is in de bermen of u voldoendeparkeergelegenheid
heeÍtop eigenterrean
genieten.
en van een vrij uitzichtoverde ringvaartwil
Hethêefrde voorkêurom uw wensenzoveêlmogêlÍkaÍ te stemmenmet uw directèburen
en geclusteÍdin te dienen.
pêr peÍceelengeên
hieóijzijn (in principê)max.2 parkêerplaatsên
Uitgêngsplnten
parkeerplaatsen
(deze
bedrijfsmatige
dienenop eigenterreinte wordenopgelost).
OveÍgebleven
bermzal als grasbermwordeningericht.
Hetvragenformulierkuntu tot uiterlijk2 novembea
d.m.v.bijgevoegde
retourenveloppe
sturennaarCivilinkIngenieursbureau.
Indienu nog vragenheeftoverde procedurekuntu contactopnemenmêtdê projêctleider
dê heêrA. Staaltel.023-5674227.
vragenkuntu contactopnemenmetde heerJ. Ruigrokvan
Voortechnischinhoudelijke
tê|.0252480280
CivilinkIngênieursbureau
Hiermeevertrouwik eropu voldoendete hebbengelnÍormeerd..
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Biilageinwnfurisatiewensenbewonerc
Akerdiiken Nieuwemeerdiik
HeÍinrichtlnq
Adresl
Tel. nr:
Vraqenlii€ti

'l) Hoeveel
er opeigenterrein?
autc'sparkeren

, sÍuKs

2) HoeveelparkeeÍplaatsenwenst u ter hoogtevan uw p€rceel?

. stuks

zondeíparkeemlaatsen
voormiinDerceel?
3) lk wilvriiuitzicht
wenaenof opmorklngon:
Aanvullènde

Eyentueêl aifuatie achob toovogggn

Ja I nee

