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Tijdelijke afsluiting J.A. Laanplein
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Geachte heer, mevrouw,
Namens aannemer KWS willen wij u informeren dat zij vanaf 20 juni starten met het vernieuwen van
de entree van het J.A. Laanplein. De werkzaamheden gaan ca. 3 weken in beslag nemen.
Wat betekent dit voor u?
Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, sluit KWS het J.A. Laanplein af en wordt er een
tijdelijke omleiding gemaakt door de wijk. Bedrijven en woningen ter hoogte van het J.A. Laanplein zijn
te voet bereikbaar. De Harenmakerstraat en Kauwerspad worden tijdelijk zodanig aangepast dat het
autoverkeer van en naar de Westzijde kan circuleren. De fietsers worden via het Boerenpad omgeleid,
veilig en gescheiden van het autoverkeer (zie bijgevoegde tekening).
Gevolgen
Vooruitlopend zullen er tijdelijke aanpassingen in de wijk worden aangebracht, zoals het verwijderen
van de versmallingen in de Harenmakerstraat en het tijdelijk opheffen van een aantal parkeerplaatsen,
ten behoeve van passeerplekken voor auto’s. Dit is ten gunste van een goede en veilige
doorstroming. Bedrijven en woningen blijven te allen tijde toegankelijk. Excuus voor eventuele hinder
door deze werkzaamheden en het extra verkeer in de wijk.
Vervolg
Wij doen ons best om het werk zo goed en snel mogelijk uit te voeren voor een mooi eindresultaat,
waar u de komende jaren van kunt genieten.
Vragen?
Als u op de hoogte wilt blijven van nieuws over het werk kunt u ons volgen via de Facebookpagina
‘VincentvanGoghweg’. Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u die ook mailen
naar: vincentvangoghweg@kws.nl.
Met vriendelijke groet,

de heer W. Fontein
projectleider Ingenieursbureau
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