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Datum 15 september 2015 
Ons kenmerk 2015/371734 

Contactpersoon Annemariecke Schneider 
Doorkiesnummer 023-5113916 

E-mail a.schneider@haarlem.nl 
Onderwerp Stand van zaken groot onderhoud Westergracht 

Geachte leden van de commissie Beheer, 

In verband met het groot onderhoud aan de Westergracht en de Leidsevaart, 
hebben Wethouder Langenacker en ik besloten een adviescommissie in te stellen 
die de gemeente zou adviseren over de bomen en de bereikbaarheid. Het advies van 
deze commissie heeft er toe geleid dat de kapvergunning werd ingediend en er een 
toezegging is gedaan dat de werkzaamheden half november zijn afgerond. 
Er zijn inmiddels bezwaren ontvangen op de kapvergunning. In de commissie 
Beheer van 27 augustus j l . heb ik toegezegd de juridische procedure af te wachten 
en vooruitlopend geen bomen te kappen. Op 7 oktober worden de bezwaren 
behandeld door de commissie bezwaar en beroep. 

Opsplitsing van de werkzaamheden 
Omdat ik de procedure rondom de kapvergunning zorgvuldig wil doorlopen, heb ik 
er voor gekozen de werkzaamheden op de volgende manier te splitsen: 

1. Het vervangen van de kademuur aan de Leidsevaart; 
2. Het vernieuwen van de rijbaan van de Westergracht; 
3. Het vernieuwen van het fietspad en het vervangen van de bomen. 

Ad l)De werkzaamheden aan de kademuur en het onderzoek naar niet 
gesprongen explosieven zijn gestart. 
Ad 2) Na 21 september start de aannemer met de vervanging van de rijbaan van 
de Westergracht. Het is noodzakelijk zo spoedig mogelijk te starten, om aan de 
gemaakte afspraken met de adviescommissie te voldoen. Om dit te realiseren, 
werkt de aannemer van 07.00 uur tot 23.00 uur 
Ad 3) De vervanging van het fietspad en de bomen wordt in afwachting van de 
juridische procedure uitgesteld. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023 
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Omleiding: 
Er wordt een tijdelijke rijbaan aangelegd op het huidige fietspad. Over het 
fietspad wordt zand gestort en komen betonplaten te liggen. Deze tijdelijke 
rijbaan berokkent geen schade aan de wortels van de bomen. Fietsers maken 
gedurende de werkzaamheden gebruik van de fietsstraat aan de noordzijde. 
Voor nood- en hulpdiensten wordt een aparte route aangelegd, waardoor zij 
Plaza West kunnen bereiken. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond wordt het 
fietspad weer teruggebracht in de huidige staat, tot er een definitieve uitspraak 
is over de bomenrij. 

I 
I 

Informeren van belanghebbenden: 
Belanghebbenden zoals omwonenden, ondernemers, scholen en de kerk, 
worden door de aannemer geïnformeerd. Daamaast organiseert de aannemer 
een aantal inloopspreekuren, waar belanghebbenden met hun vragen terecht 
kunnen. 

Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de 
werkzaamheden aan de Westergracht en de Leidsevaart. Wanneer er na het 
doorlopen van de juridische procedure rondom de kapvergunning meer bekend 
is, informeer ik u verder over de werkzaamheden aan het fietspad. 

Met vriendelijke groet. 

drs. Cora-Yflce^Sikkema 


