
 

 

Aan de ouders van de scholen en 
ondernemers van de Velserstraat   
 
 
 
Datum:   28 september 2017 
Ons kenmerk:  2017-121 
Contactpersoon: L.E.M. Eckhardt 
Doorkiesnummer: 023-5393806 
E-mail:   t.eckhardt@compeer-bv.nl  
Onderwerp:  Uitvoering werkzaamheden “groot onderhoud 

Velserstraat” 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Met deze brief informeren wij u  over de uitvoering van de werkzaamheden in de 
Velserstraat. In opdracht van de gemeente Haarlem voert aannemingsbedrijf Compeer 
Infra de werkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de 
riolering, drainage, asfalt, bestrating en de openbare verlichting.  
                                                                                                                                          
Wat en waar 

Op woensdag 18 oktober 2017 starten wij met de werkzaamheden in de Velserstraat. 
De werkzaamheden worden in de onderstaande zes fases uitgevoerd (zie tekening in de 
bijlage). Fase 1 en 2 worden in 2017 uitgevoerd en fase 3 t/m 5 in 2018. Het totale 
project is gereed in het voorjaar van 2018. 
 
Fase 1: kruispunt Kleverparkweg/Velserstraat. 
Fase 2: vanaf kruispunt Kleverparkweg t/m kruispunt Aelbertsbergstraat. 
Fase 3: kruispunt Aelbertsbergstraat tot kruispunt Saenredamstraat. 
Fase 4: kruispunt Saenredamstraat tot kruispunt Gerreit van Heesstraat. 
Aelbertsbergstraat. 
Fase 5: vanaf kruispunt Gerrit van Heesstraat tot kruispunt Kleverlaan. 
Fase 6: aanbrengen asfalt t.p.v. aansluiting Velserstraat met Kleverlaan. 
 
Bereikbaarheid 

Tijdens de uitvoering is het deel van de straat waar gewerkt wordt afgesloten voor 
auto- en fietsverkeer. Per fase wordt een verkeersplan opgesteld met een 
omleidingsroute. Door het volgen van de informatieborden wordt u om het werk 
Velserstraat heengeleid.  
 

Hinder 

Als gevolg van de werkzaamheden kan de school van uw kind, uw 
bedrijf/winkel/woning of perceel tijdelijk lastig bereikbaar zijn. Wij vragen hiervoor 
uw begrip. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken worden er langs de gevels 
en/of tuinen loopschotten aangebracht om de toegang tot de woningen, bedrijven en 
percelen te waarborgen. Door het tonen van de toegangsbrief is het mogelijk om uw 
kind bij de school af te zetten. 



 
Veiligheid 

Aangezien kinderen een kwetsbare doelgroep vormen als het gaat om de veiligheid 
rond het werkterrein, wordt hier tijdens de werkzaamheden veel aandacht aan besteedt. 
Met name de Torrentiusstraat wordt te allen tijde ontzien als omleidingsroute om de 
veiligheid van de kinderen van basisschool ‘’De Ark’’ te waarborgen. Hier wordt 
zowel tijdens de verkeersupdates als op dagelijkse basis door de uitvoerder op 
toegezien. 
 
Op het moment dat de Velserstraat is opgebroken, wordt ter plaatse van de betreffende 
fase het trottoir gesplitst in voetpad en fietspad. Het voetpad wordt in het kader van de 
veiligheid direct langs de woningen ingericht. Om de overlast te beperken worden niet 
beide trottoirs tegelijk opgebroken. Als blijkt dat veel mensen fietsend over het trottoir 
passeren worden in het vervolg aan beide zijden van de fase fietssluizen aangebracht. 
De uitvoerder bepaalt of dit noodzakelijk is. 
 
Het trottoir langs basisschool De Ark wordt opgebroken en aangebracht tussen 09:00 
en 14:00 en hierna volledig afgeschermd van het resterende werkterrein, zodat 
schoolkinderen te voet de Velserstraat kunnen bereiken. Hier wordt een kiss&ride plek 
ingericht waar ouders hun kinderen met de auto kunnen afzetten en kunnen keren om 
de Velserstraat weer te verlaten. Hierdoor worden ook de overige straten rond de 
basisschool minder belast door autoverkeer.   
 
Één van de maatregelen om de veiligheid rond het projectgebied te waarborgen betreft 
het hanteren van vaste transporttijden. Gezien het continurooster van basisschool De 
Ark (08:30-15:15) vinden de transporten plaats op onderstaande tijden: 
• ’s ochtends tussen 07:00 en 08:00 
• overdag tussen 09:00 en 14:30 
De transporttijden worden kenbaar gemaakt door de hoofduitvoerder tijdens de 
werkoverdracht aan eigen personeel en door de werkvoorbereiding bij het vastleggen 
van iedere onderaannemer. Ook wordt aan iedere onderaannemer een routekaart 
verstrekt die up-to-date wordt gehouden door Compeer. 
 

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact 
opnemen via de contactgegevens bovenaan deze brief. Voor vragen tijdens de 
uitvoering kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager, 06-44432336 of per 
mail omgevingsmanager@compeer-bv.nl  
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
L.E.M. Eckhardt, 
directeur Compeer Infra  


