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Bijles{n)
onderwerpTijdelijke naaaegeleirtijdensbouwwerlzaamhedenMarsrnanpleine.o.

Geachtemevrouw,heetr,
Het zal u niet onlgqp n1n dat{e bouwwerkzaamheden
rond het Marsnanplein in
volle hevigheidzijn gestart.Op neiUarsmanplein is dafirma Lolfiorst begonnen
met de bouw van eenonderyrondseparkeergaxage
€n ook aande JanPrinslaanis de
firma Huib Bal*er Bouw begonnenmet ee,nonde,qgrondse
garagevoor het
appartem€ntencomplex
Lyriek.
Bouwen gaatgepaardmet veel @,zwaarbouwverkeer.Om de veiligheid en de
doorshomingvan het verkeerte waarborgen,zal de gemeenteHaarle,mde volgende
maatregelentreffen.
Bdnrichtingsverkeer in de Jan Prinsleen
Met ingangvan maandag7 februariwordt 66nrichtingsverke€r
ingesteldop de Jan
Prinslaan.De toegestanerijrichting is van de P.C.Boutensstraatnaarde Generaal
Spoorlaan.De maatregelgeldt alleenvoor gemotoriseerdverkeer.Fietserslarnnen
in beiderichtingenblijven njden. Autoverkeerdat uit de Aart van der keuwstraat
of uit de Gerardvan Eckerenstraat
komt, moet bij de JanPrinslaanrechtsafslaan.
Perkeerverbod in de Jan Prinslaan
Met ingangvan maandag7 februari geldt eenparkeernerbod
aande noordzijdevan
4e JanPrinslaan.Dat is de kant van dc Daaf Gelukschool.Het parkecrverbodis van
kacht van marndrg tot en met wiidag van 08:fi) uur tot 16:00uur.

Gaarnebij beannroordingonskenmerkveirnelden.
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Parkegrgelegenheidleerkrachten Ilaaf Gelukschoot
Op het eigenterreinvan de Daaf Gelukschoolzullen stca 12 parkeemlaatsei;,
worden aangelegdvoor de leerkrachten.Dit terrein wordt ontslotenvanaf de Jar,
Prinslaan.
Appartementencomplex VanDetftvrijk
In februari wordt door de firma Lokhorst begonnenmet de bouw van de
ondergrondseparkeergarage
voor het appartementencomplex
VanDelftwijk. Deze
garagekomt onderhet tijdelijke parkeerterreinwaarin het verledenhet TNTgebouwstond.
Opheffen parkeerterrein
Het tijdelijke parkeerterrein
wordt opgeheve,n.Datzal
bijtijds met bordenop het
plein wordenaangekondigd.
Verplaatsenbrievenbus
De brievenbusnaasthet tijdetijke parkeerterreindient te wordenverplaatst.De
nieuwe lmatie wordt hoogstwaarschijntijkter hoogtevan de winkel "Ton Chase
- Verf'.
Uzerwaren- Gereedschappen
Generaal Spoorlaan vanaf Rijksstraatweg afgesloten
Tijdens de bouw van VanDelffpijk kan menvanaf de Rij}sstraatrvegalleende
GeneraalSpoorlaaninrijden om het parkeerterreinvan het winkelcentnrm
Marsmanpleinte bereikeir.Verderrijden op de GeneraalSpoorlaanrichting Jan
Gjzenkade is danniet meermogelijk. DelftwijkAilaterbuurt kan vanaf de
Rijksstraatwegalleennog bereiktwordenvia de JanCampertstraatof via de Jan
Gijzenkadeen de GeneraalSpoorlaan.Het blijft wel mogilijk
- voor alle verkeerom
via de Ge'neraalspoorlaannaarde Rijksshaatwegte rijden.
Parkeren winkelcentrum Marsmanprein blijft mogetijk
Het parkeertemein
tussenhet winkelcentrumMarsmanptiin en de Rijksstraatweg
blijft volledig in gebnrik.Ook blijft het mogelijk om dit tenein zowel via de
GeneraalSpoorlaanals via de JanCampertstraaten de Dokter de Liefdestraatte
bereiken.Met grotegeleborde,nlangSde Rijksstraatrregwordt die bereikbaarheid
aangegeven.
Fietsverkeer
Tijdens de bouw van VanDelft$'ijk (ZuidajdeMarsmanplein)wordt het
fietsverkeervanaf de RijksstraatweglangsLet bouwt."tio g"t"iA. Daartoewordt
eentijdelijk fietspadaangelegdtmsen de bomenin de middenbermvan de Generaal
Spoorlaan.Fietsverkeerrichting Rijlsstraatrvegrijdt met het overigeverkeermee.
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Riolering Slauerhoff
Soleares,Serenadeen Saturnus
l)e bouw van de drie appartementencomplexen
vordert gestaag.ln maartbegintde gemeentemet de aanlegvan de riolering. Dat
zich binnende
gseft geenoverlastvoor de omgeving omdatalle werkzaamheden
bouwhekkenafspelen.In april zal het nieuweriool echteraangeslotenmoeten
worden op de bestaanderiolering van de P.C. Boutensstraat.Dat duwt ongeveereen
week. In die week zalh*verkeer, waaronderbuslijn 2 vanConnoorion,omgeleid
worden.U wordt daarte zijner tijd per brief over ge'rnformeerd.
Heeft u naaraanleidingvan deznbrief vragenof opmerkingen,dan kunt u mailen
I
naar:abatenburg@haarlem.n
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vriqfue{ikegroet,
Gert
Procesmd WerDelftwijk
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