Herinrichting
Kop
Blekersvaart
FASE 1 + 2
IN OPDRACHT VAN DE
GEMEENTE HEEMSTEDE

WERK IN UITVOERING
In Fase 1 wordt de beschoeiing van de Blekersvaart vanaf de huisnummers
46 t/m 49 tot Binnendoor vanaf het water vervangen. Deze werkzaamheden
hebben geen invloed op de dagelijkse gang zaken.
In Fase 2 worden het trottoir en de parkeervakken aan een deel van de
Koediefslaan vervangen, alsmede de berm aan de Blekersvaartweg tussen
Binnendoor en de laad/losplaats van Gall & Gall. Dit wordt een nieuw trottoir.

VERKEERSMAATREGELEN
Fase 1: geen verkeersmaatregelen van toepassing.
Fase 2A: de noordwestkant van de hoek Koediefslaan/Crayenestersingel wordt
aangepakt. Er is geen hinder voor verkeer. Er komt een tijdelijk zebrapad bij het
kruispunt om voetgangers veilig te laten oversteken.

NIEUWSBRIEF 1

Fase 2B: een deel rijbaan Crayenestersingel ter hoogte van huisnummers 1 en de
noordoostkant van de Koediefslaan (bij nummer 2) worden aangepakt. Er komt
een 2de tijdelijk zebrapad op de hoek van de Binnenweg bij de kruising met de
Koediefslaan. Voetgangers lopen aan één (zuid)kant van de Koediefslaan.
De Crayenestersingel wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer rijdt
vanaf twee kanten Koediefslaan gewoon de Blekersvaartweg in.
Tijdens het werk aan de berm bij de laad/losplaats van Gall & Gall blijft de helft
van de aansluiting met het Binnendoor vrij voor doorgang van fietsers.

PARKEREN EN TOEGANKELIJKHEID
Parkeren kan tijdens Fase 2B niet aan de noordwestkant van de Koediefslaan, maar
verder gewoon op de daarvoor aangewezen plaatsen en de parkeergarage aan de
Blekersvaartweg.
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PLANNING
Fase 1: 9 januari t/m 17 februari 2017

VOOR TEKENINGEN EN VOOR

Fase 2A: 9 januari t/m 16 januari 2017

VRAGEN EN OPMERKINGEN OVER

Fase 2B: 17 januari t/m 31 januari 2017

DIT PROJECT KIJKT U OOK OP ONZE
WEBSITE:

INFORMATIE
U kunt ons op reguliere werkdagen bereiken via het kantoornummer, de email
en via de website. Contactpersoon is Ben Muller.
Voor bijzondere gevallen en calamiteiten kunt u bellen met 06 – 22933059.

WWW.VANGEVELTOTGEVEL.NL

