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Nieuw-Vennep, 4 december 2014  
 
Betreft: 30-14309: Start werkzaamheden wandelpromenade  
 
 
Geachte mevrouw  
 
Met deze brief willen wij u informeren dat wij in opdracht van de gemeente 
Haarlem zijn gestart met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan 
de wandelpromenade boven de Jumbo. 
 
Werkzaamheden: 
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen en vernieuwen van de 
bovenlaag op de wandelpromenade boven de Jumbo met het doel om 
lekkages in de toekomst te voorkomen.  
De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk plaatsvinden op normale 
werktijden tussen  07.00 tot 16.00. Indien de werkzaamheden daarom 
vragen, zullen werkzaamheden worden afgerond in de tijd die daar dan voor 
nodig is. Wij zullen u daarover dan tijdig informeren. 
 
Planning: 
De werkzaamheden starten vanaf 8 december 2014 en duren tot medio 
februari 2015. We gaan de vorstperiode in en het kan voorkomen dat de 
planning door weersomstandigheden aangepast moet worden. Als dat het 
geval is, wordt u hierover nader geïnformeerd. 
 
Gevolgen voor bereikbaarheid: 
De wandelpromenade zal op bepaalde tijden moeten worden afgesloten om 
zodoende de werkzaamheden uit te kunnen voeren. In dat geval zullen wij 
aanwijzingsborden plaatsen dat het desbetreffende gebied is afgesloten. U 
kunt altijd gebruik blijven maken van de naastliggende trapopgangen en de 
liften. 
 
Parkeren: 
Parkeren direct onder de wandelpromenade zal gedurende de 
werkzaamheden niet mogelijk zijn. Wij zullen het desbetreffende gebied 



afsluiten met hekken zodat het werkgebied onbereikbaar is. Er blijven 
voldoende parkeerplaatsen in de nabije omgeving over. 
 
Communicatie: 
Als gevolg van de werkzaamheden kan overlast ontstaan en de woningen of 
perceel tijdelijk lastig bereikbaar zijn. Hoewel wij eventuele overlast zo veel 
mogelijk proberen te beperken, zal één en ander niet te vermijden zijn. 
Hiervoor vragen wij uw begrip, maar mochten er toch klachten zijn dan 
vernemen wij dat graag zodat wij gepaste maatregelen kunnen treffen. 
Uiteraard zullen de voorman op het werk de bewoners altijd bereidwilligheid 
om antwoord te geven op vragen en onduidelijkheden. De uitvoerder op het 
werk, de heer Andries van Rooijen, is te bereiken op het nummer 06-
34939972. 
Voor overige zaken kunt u contact opnemen met ondergetekende op het 
nummer 06-23833596 
 
Wij vertrouwen erop een en ander naar volle tevredenheid te zullen 
uitvoeren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Gebroeders Griekspoor BV 
 
 
 
C.J. Griekspoor 
Projectleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


