Aan

De bewoners en omwonende van de Visserseinde, IJdijk en de Spaarndammerdijk

Datum

9 maart 2021

Onderwerp

Vergroenen dijk

Ons kenmerk
E-mail

B9003-2021
Info@copijn.nl

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij informeer ik u over de werkzaamheden aan de Visserseinde, IJdijk en de Spaarndammerdijk te
Spaarndam. Het betreft hier een initiatief vanuit de bewoners in samenwerking met de gemeente
Haarlem om meer groen aan te brengen om de snelheid op de dijk te verminderen.
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen vanaf 22 Maart t/m 2 April 2021.
Uitvoering werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag t/m vrijdag tussen 08:00 – 16:00 uur. Tijdens
deze uren is de dijk beperkt bereikbaar. Het afzetten gebeurt met in achtneming van de volgende
punten;
Dijk wordt in 2e opgesplitst en per week wordt 1 deel tijdens bovenstaande werkuren afgesloten;
-

1e week tussen de Kerklaan en de brug naar Zijkanaal C weg ( Bedrijf aan Spaarndammerdijk
101A blijft bereikbaar)
2e week tussen de nieuwe rijweg en de Boezemkade.

Aan beide zijdes van de afzetting wordt een verkeersbegeleider geplaatst. Deze begeleider heeft de
taak om de volgende verkeersdeelnemers door te laten;
- Politie, brandweer en ambulancediensten.
- De buslijn die hier aanwezig is
- Fietsverkeer.
- Eventueel bewoners die zich nog binnen de afzetting bevinden.
Wat wordt er gedaan?
Langs de dijk worden op diverse locatie extra beplanting en plantenbakken geplaatst. De geplande
werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een Definitief ontwerp, dit ontwerp kunt u bekijken op
de site www.dorpsraadspaarndam.nl onder “Definitief ontwerp vergroening Spaarndammerdijk
(West)

Wat merkt u hiervan?
De werkzaamheden veroorzaken ongetwijfeld enige hinder, waarvoor wij uw begrip vragen. Wij
zullen, gezien de beperkte werkruimte, het verkeer op de dijk tot een minimum beperken om zo de
veiligheid voor onze werknemers te kunnen waarborgen. Door middel van verkeersregelaars worden
aanwijzingen gegeven. Er zal beperkte doorgang van verkeer zijn echter zijn de trottoirs wel te
gebruiken.
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens de werkzaamheden terecht bij de voorman op locatie of u kunt contact
opnemen met Copijn Boomspecialisten en vragen naar Marcel de Veen (projectleider) 030-2644333
of per email marceldeveen@copijn.nl.

Meer informatie?
Op de site www.dorpsraadspaarndam.nl vindt u de laatste informatie.
Met vriendelijke groet,
Marcel de Veen
Projectleider
+31(0)30 26 44 333
Gageldijk 4F | 3566 ME Utrecht | www.copijn.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

