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onderwerp Tijdelijke naaaegeleir tijdens bouwwerlzaamheden Marsrnanplein e.o.

Geachte mevrouw, heetr,

Het zal u niet onlgqp n1n dat {e bouwwerkzaamheden rond het Marsnanplein in
volle hevigheid zijn gestart. Op neiUarsmanplein is dafirma Lolfiorst begonnen
met de bouw van een onderyrondse parkeergaxage €n ook aan de Jan Prinslaan is de
firma Huib Bal*er Bouw begonnen met ee,n onde,qgrondse garage voor het
appartem€ntencomplex Lyriek.

Bouwen gaat gepaard met veel @,zwaarbouwverkeer. Om de veiligheid en de
doorshoming van het verkeer te waarborgen, zal de gemeente Haarle,m de volgende
maatregelen treffen.

Bdnrichtingsverkeer in de Jan Prinsleen
Met ingang van maandag 7 februari wordt 66nrichtingsverke€r ingesteld op de Jan
Prinslaan. De toegestane rijrichting is van de P.C. Boutensstraat naar de Generaal
Spoorlaan. De maatregel geldt alleen voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers larnnen
in beide richtingen blijven njden. Autoverkeer dat uit de Aart van der keuwstraat
of uit de Gerard van Eckerenstraat komt, moet bij de Jan Prinslaan rechtsaf slaan.

Perkeerverbod in de Jan Prinslaan
Met ingang van maandag 7 februari geldt een parkeernerbod aan de noordzijde van
4e Jan Prinslaan. Dat is de kant van dc Daaf Gelukschool. Het parkecrverbod is van
kacht van marndrg tot en met wiidag van 08:fi) uur tot 16:00 uur.

Gaarne bij beannroording ons kenmerk veirnelden.
Ziilsingel l.20l3DN Haarlern * Telefoon - teiefa'-
www.haariern.n,
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Parkegrgelegenheid leerkrachten Ilaaf Gelukschoot
Op het eigen terrein van de Daaf Gelukschool zullen stca 12 parkeemlaatsei;,
worden aangelegd voor de leerkrachten. Dit terrein wordt ontsloten vanaf de Jar,
Prinslaan.

Appartementencomplex VanDetftvrijk
In februari wordt door de firma Lokhorst begonnen met de bouw van de
ondergrondse parkeergarage voor het appartementencomplex VanDelftwijk. Deze
garage komt onder het tijdelijke parkeerterrein waar in het verleden het TNT-
gebouw stond.

Opheffen parkeerterrein
Het tijdelijke parkeerterrein wordt opgeheve,n.Datzal bijtijds met borden op het
plein worden aangekondigd.

Verplaatsen brievenbus
De brievenbus naast het tijdetijke parkeerterrein dient te worden verplaatst. De
nieuwe lmatie wordt hoogst waarschijntijk ter hoogte van de winkel "Ton Chase
Uzerwaren - Gereedschappen - Verf'.

Generaal Spoorlaan vanaf Rijksstraatweg afgesloten
Tijdens de bouw van VanDelffpijk kan men vanaf de Rij}sstraatrveg alleen de
Generaal Spoorlaan inrijden om het parkeerterrein van het winkelcentnrm
Marsmanplein te bereikeir. Verder rijden op de Generaal Spoorlaan richting Jan
Gjzenkade is dan niet meer mogelijk. DelftwijkAilaterbuurt kan vanaf de
Rijksstraatweg alleen nog bereikt worden via de Jan Campertstraat of via de Jan
Gijzenkade en de Generaal Spoorlaan. Het blijft wel mogilijk voor alle verkeer om
via de Ge'neraal spoorlaan naar de Rijksshaatweg te rijden. 
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Parkeren winkelcentrum Marsmanprein blijft mogetijk
Het parkeertemein tussen het winkelcentrum Marsmanptiin en de Rijksstraatweg
blijft volledig in gebnrik. Ook blijft het mogelijk om dit tenein zowel via de
Generaal Spoorlaan als via de Jan Campertstraat en de Dokter de Liefdestraat te
bereiken. Met grote gele borde,n langS de Rijksstraatrreg wordt die bereikbaarheid
aangegeven.

Fietsverkeer
Tijdens de bouw van VanDelft$'ijk (ZuidajdeMarsmanplein) wordt het
fietsverkeer vanaf de Rijksstraatweg langs Let bouwt."tio g"t"iA. Daartoe wordt
een tijdelijk fietspad aangelegd tmsen de bomen in de middenberm van de Generaal
Spoorlaan. Fietsverkeer richting Rijlsstraatrveg rijdt met het overige verkeer mee.
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Riolering Slauerhoff
l)e bouw van de drie appartementencomplexen Soleares, Serenade en Saturnus
vordert gestaag. ln maart begint de gemeente met de aanleg van de riolering. Dat
gseft geen overlast voor de omgeving omdat alle werkzaamheden zich binnen de
bouwhekken afspelen. In april zal het nieuwe riool echter aangesloten moeten
worden op de bestaande riolering van de P.C. Boutensstraat. Dat duwt ongeveer een
week. In die week zalh*verkeer, waaronder buslijn 2 van Connoorion, omgeleid
worden. U wordt daar te zijner tijd per brief over ge'rnformeerd.

Heeft u naar aanleiding van dezn brief vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen
naar: abatenburg@haarlem.n I

rvret vriqfu e{i ke groet,

Gert
Procesmd
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Wer Delftwijk


