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Geachte heêr/mevrouw.

In vêruolg op de herinrichting van di\€rse dijkvakken start de gemeente Haarlemmermeer
tweede kwaíaa|2008 metde uitvoering van de herinÍichting van het gedeelte van de
Akerdijk tussen Amsterdêmselaan (T106)en Burg. AmeÉÍoortlaan en de NjeuwemeeÍdijk
tussen Slotêrbrug en Schipholweg.

De herinrichting van de ringdijkwordt in zijn algemeenheid uitgevoêrd vanwege 3 redenen;
1. de waterkerende dijk op dê vêreiste hoogte aan te brengen;
2. groot ondeíhoud aan de dijk wordt uitgevoerd;
3. dê dÍk wordt veiliger gemaakt door middel van een nieuwe inrichting als 30 km -

gebied binnen de bebouwde kom.

Hierbij geldt o.a. het volgende uitgangspunt:
- De bêrm tussen de rijweg en de Ringvaart wordt ingericht als gÍasbeÍm en daar

waar gewenst, kan worden voozien van niêt bêdrijfsmatige parkeeryoorzieningen.
Ovedge voozieningen die vooralsnog in de berm worden toêgêstaan is een pad

naar een eigen steiger, haaks op de rijbaan en maximaal 0,9 meter breed en
bestaande uit tegels. En bloembakken van milieuvriendelijk màteriaal, met maximale
grootte van LxBxH=o,5x0,5x0,75 meteÍ, vêrplaêtsbaar en manimaal 1 meter va naf dê
z4kant van de rijbaan geplaatst. Alle ove ge vooÊiêningen waarvoor geen
veÍgunning is veíeend zijn niet toêgestaan.

Op het gedeelte Nieuwemeerdijk tussen de A4 en Schipholweg heeft enigejaíen geleden
groot onderhoud plaatsgevonden, is op wateÍkercnde hoogte gebÍacht en zijn de bermen
opgeknapt met parkeerplêatsen. Dit gedeelte zal alleen als 30 km{ebied worden ingericht
o. m,v. verKeeÍsremmers.
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Het overige gêdeelte van de NiêuwemeêÍdijk en het gedeelte Akerdijk zal gêheel worden
gerêconstrueerd en opnieuw worden ingêricht.

De procedure tot aan de uitvoering is als volgt:
De gemeente heeff Civilink Ingenieursbureau opdracht gegeven om de voorbe.eiding van dit
project uit te voeren. Uw wensen zullen, voor zover mogelijk, in een Voorlopig Ontwerp

HetVoorlopig Ontwerp zal omstreeks medio december 2007 worden gêpÍesenteerd tijdens
een bewoners inloop avond. U krijgt hier nog bericht over.
Naar aanleiding van het Voorlopig Ontwerp kunt u opmerkingen en suggesties plaatsen.
Deze opmerkingen en suggesties zullen, voor zover mogelijk, worden verweri( in eên
Conceot Defi nitief Ontwero.
Het Concept Definitief Ontweíp zal worden verspreid aan de bewoneÍs en betrokkenen.
Hiêrop zijn dan nog enkele kleine aanpassingen mogelijk. Hierna wordt het een Definitief
Ontwerp vastgesteld welke eveneens zalwordên verspreid. Volgens het DêÍnitiêf Ontwerp
zullên de werkzaamheden dan uiteindelijk worden uitgêvoerd. In gêvalvan tegenstrijdige
belangên zal de gemeente uiteindelijk beslissen.

Met name voor de herinrichten van de berm van het gedeelte Akerdijk en gedeelte
Niêuwemeerdijk tussen Sloterbrug en A4 vraag ik in dezeVooíopig Ontwerp fase hiêóij uw
medewerking.

Dezê bewoneÍs vêzoek ik dan om op bÍgaand víagen formulÍeraan te geven wat de
parkeerbehoefre is in de berm en of u voldoende parkeergelegenheid heeÍt op eigenterrean
en van een vrij uitzicht over de ringvaart wil genieten.
Het hêefr de voorkêur om uw wensen zoveêl mogêlÍk aÍ te stemmen met uw directè buren
en geclusteÍd in te dienen.
Uitgêngsplnten hieóijzijn (in principê) max. 2 parkêerplaatsên pêr peÍceelen geên
bedrijfsmatige parkeerplaatsen (deze dienen op eigen terrein te worden opgelost).
OveÍgebleven berm zal als grasberm worden ingericht.

Het vragen formulier kunt u tot uiterlijk 2 novembea d.m.v. bijgevoegde retour enveloppe
sturen naar Civilink Ingenieursbureau.

Indien u nog vragen heeft over de procedure kunt u contact opnemen mêt dê projêctleider
dê heêrA. Staaltel. 023-5674227.
Voortechnisch inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Ruigrok van
Civilink Ingênieursbureau tê|. 0252480280

Hiermee vertrouw ik erop u voldoende te hebben gelnÍormeerd..

H. Gerritsen
Teammanagê. OVR
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Biilage inwnfu risatie wensen bewonerc

HeÍinrichtlnq Akerdiik en Nieuwemeerdiik
Adresl
Tel. nr:
Vraqenlii€ti
'l) Hoeveel autc's parkeren er op eigen terrein? , sÍuKs

2) Hoeveel parkeeÍplaatsen wenst u ter hoogte van uw p€rceel? . stuks

3) lk wilvrii uitzicht zondeí parkeemlaatsen voor miin Derceel? Ja I nee

Aanvullènde wenaen of opmorklngon:

Eyentueêl aifuatie achob toovogggn


