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Aanwezig namens gemeente Heemstede
Afdeling Uitvoering Openbare Ruimte:
Aanwezig namens Elan Wonen:
Aanwezig namens De Bie Wegenbouw:

dhr. ing. J.A.V. Lamers
dhr. P. Busking
dhr. F. de Koning
mevr. M. Flohr
dhr. E. Muller (bedrijfsleider)
dhr. P. Vermaat (uitvoerder)
dhr. D. van Baekel (project-medewerker)

Opening:
Dhr. Lamers opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte (± 65 bewoners) welkom. De
bovengenoemde aanwezigen worden voorgesteld aan de bewoners. Dhr. Lamers geeft aan dat de
informatieavond is bedoeld om de bewoners te informeren over de geplande werkzaamheden in
verband met vervanging van het hoofdriool. De voorbereiding van het project is eind 2013 gestart.
Hiervoor is een klankboordgroep samen gesteld. Een aantal bewoners heeft hieraan actief
deelgenomen. De definitieve besluitvorming heeft medio 2014 plaats gevonden. In de huidige
situatie is er sprake van 1 riool welke wordt vervangen door 2 rioolbuizen. Mede door de huidige
parkeerproblematiek wordt de verkeerssituatie opnieuw ingericht. Hierdoor ontstaat er meer
parkeergelegenheid na gereed wording van het project. Een gedeelte van de wijk zal
eenrichtingsverkeer worden. De groenvoorziening wordt ook opnieuw ingericht. In de besluitvorming
is gekozen voor klinkers i.p.v. asfalt. Dit heeft als voordeel dat de snelheid van het verkeer in toom
wordt gehouden en demping van het geluid. In overleg met het waterleidingbedrijf is besloten om
gelijktijdig ook het waternet (gedeeltelijk) te vervangen. Alle openbare verlichting wordt tijdens dit
project vervangen door led verlichting. Dit is een primeur voor de gemeente Heemstede.
Uitleg werkzaamheden:
Dhr. Muller bedankt namens De Bie Wegenbouw de gemeente Heemstede voor het vertrouwen met
de gunning van dit project. Hij licht toe dat de Bie Wegenbouw onderdeel is van de Gevel tot Gevel
groep. Er is een (concept)planning gemaakt welke wordt getoond aan de aanwezigen. Hierin is
opgenomen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf week 7 tot en met week 47. De
bewoners worden ingelicht middels deze informatiebijeenkomst en tijdens de werkzaamheden zal er
wekelijks een spreekuur worden gehouden. De locatie is nog niet definitief vast gesteld. Tevens
wordt een website open gesteld waarop alle informatie met betrekking tot het project wordt
vermeld. Met alle ondernemers uit het project wordt een (individuele)afspraak gemaakt om de
overlast tot het minimum te beperken. Als voorbeeld wordt de supermarkt genoemd. De supermarkt

is in week 16/17 gesloten doordat deze verbouwd zal gaan worden. Gelijktijdig worden dan de
werkzaamheden ingepland welke benodigd zijn voor het project. De werkzaamheden worden per
straat uitgevoerd. Dit voorkomt dat de hele wijk tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar is. Op
basis van ervaring wordt door dhr. Muller aangegeven de overlast minder zal zijn wanneer in fases
wordt gewerkt. In week 7 worden de bomen in de wijk weg gehaald zodat hierdoor meer
parkeerplekken ontstaan. Tevens wordt in sommige straten 1 richtingsverkeer ingesteld. Voor
aanvang van de werkzaamheden ontvangen de bewoners een brief waarin alle voor de bewoners
relevante zaken worden aangegeven.
Vragen:
Er wordt aan de bewoners gelegenheid gegevens om vragen te stellen welke indien mogelijk
gelijktijdig worden beantwoord.
Sluiting:
Aan het eind van de presentatie bedankt dhr. Muller alle bewoners voor hun aanwezigheid en
enthousiasme en ziet uit naar een prettige samenwerking om zodoende het project te laten slagen.
Hij benoemd nogmaals de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens het wekelijkse spreekuur. Alle
getoonde informatie uit zijn presentatie is uitgereikt aan de bewoners.
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