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Groot onderhoud riolering Kolkstraat

Geachte bewoner(s),
In de Leidsebuurt is in de jaren '70, met uitzondering van de Kolkstraat, het riool
vervangen. Tussen medio september en december wordt ook de riolering in uw
straat vervangen. Tevens worden de straatkolk- en huisaansluitingen vervangen.
Wat verandert er?
Vanwege de werkzaamheden moeten er 7 bomen worden vervangen. Uit
onderzoek blijkt dat de staat van de bomen zo is, dat zij de werkzaamheden niet
goed zullen doorstaan. Het gaat om 5 bomen in de straat en 2 bomen tegen de
gevel. Uw wijkraad heeft aangeboden met u als bewoner een werkgroep te
starten, waar in gezamenlijkheid een keuze kan worden gemaakt voor een
vervangende boom. Wij zullen ook de Haarlemse Bomenwacht vragen aan te
sluiten bij deze werkgroep. Indien u deel wil nemen aan de werkgroep, kunt u zich
aanmelden via wiikraad^ieidsebuurt.nl. De eigenaren van de gevelbomen op
huisnummers 13 en 29, krijgen ook een apart bezoek van de aannemer.
De huidige bestrating zal zo veel mogelijk worden hergebruikt en de aanwezige
bestratingspatronen op de kruising worden, in samenwerking met de kunstenares
weer teruggebracht
Overlast
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de straat van gevel tot gevel
opengebroken. Wij beseffen dat dit leidt tot ernstige hinder. Ondanks dat de
werkzaamheden in opvolgende fases wordt uitgevoerd, zal de straat volledig
afgezet worden en kan er niet worden geparkeerd. Ook zullen de kruisingen
Kolkstraat/Gasthuislaan en Kolkstraat/Westerstraat in 2 fases tijdelijk worden
afgesloten voor het verkeer.
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Uitvoeringscommunicatie
De gemeente Haarlem heeft opdracht gegeven aan de firma P. Hussaarts BV. uit
Umuiden om het werk voor te bereiden. Zij nemen na dit schrijven de
communicatie over. Zij zullen u ook informeren over alternatieve routes en
parkeren en zijn tijdens de uitvoering uw eerste aanspreekpunt.
ik hoop u hiermee voldoetide te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen
hebben, kunt u met nrtffcontact opnemen via bovenstaande gegevens.
Met vriendelijk

Peter VÓ
Proceénptiagér, Gebiedsontwikkeling en beheer

