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ONDERWERP

Herinrichting Burgemeester Haitsmaplein

Geachte heer, mevrouw,
Op maandag 22 juni a.s. start aannemersbedrijf Fokker-Oomen B.V. met de herinrichting van het
Burgemeester Haitsmaplein. Begin mei heeft u daarover informatie van ons ontvangen. In deze brief
vertellen wij wat de werkzaamheden voor u betekenen.
U vindt deze brief en de actuele stand van zaken ook op www.derondevenen.nl/haitsmaplein.
Vooruitlopende werkzaamheden
Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, werken we aan de noordzijde van het parkeerterrein al aan de nieuwe
inrichting van het plein. Het gaat hier om werkzaamheden buiten het huidige parkeerterrein, op de plek
van het gesloopte gebouw. Wij maken hier 14 extra parkeerplaatsen.
Wat gaat er gebeuren?
Het Burgemeester Haitsmaplein wordt opnieuw ingericht. Het ontwerp vindt u op
www.derondevenen.nl/haitsmaplein. De herinrichting gebeurt met een verharding van gebakken
straatstenen. De nieuw aangelegde parkeerplaatsen langs de muur van de begraafplaats geven hier een
goed beeld van.
De indeling van de parkeervakken wijzigt vanwege de nieuwe routing voor de bevoorrading van
supermarkt BONI. Er komt een aparte entree van het parkeerterrein nabij de brug en een aparte uitgang
van het parkeerterrein richting Raadhuisplein. De glascontainers worden ondergronds aangebracht, de
verlichting wordt vervangen, het laadpunt voor elektrische auto’s wordt verplaatst en uitgebreid zodat
twee auto’s tegelijkertijd opgeladen kunnen worden. Verder komen er laad- en losplaatsen voor de
bevoorrading van de winkels, nieuwe standplaatsen voor de groente- en fruitkraam en de
oliebollenkraam. Ten slotte komt er een watertappunt.
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VERZONDEN

Rooien bestaande bomen op vrijdag 12 juni
Voordat we kunnen starten met de herinrichting, worden op vrijdag 12 juni de bomen op het
Burgemeester Haitsmaplein gerooid. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk om een aantal
parkeervakken af te zetten en het verkeer op de Stationsweg een korte tijd met verkeersregelaars tegen
te houden.
In het verleden is bij de bestaande elzen langs de Stationsweg veel gegraven, waardoor schade aan
boomwortels is ontstaan. Daarom is besloten deze elzen niet te behouden in de nieuwe inrichting. Dit
geldt ook voor de andere bomen op het plein. De twee eiken langs het water zijn wel ingepast in het
nieuwe plan.
In de nieuwe inrichting komen voldoende nieuwe bomen terug, met een goede ondergrondse groeiplaats.
De nieuwe bomen op het plein krijgen zo de kans uit te groeien tot grote volwassen bomen, in
tegenstelling tot de huidige klein blijvende boompjes.
Planning
In samenspraak met winkeliersvereniging Shopping Mijdrecht voeren we de herinrichting van het
Burgemeester Haitsmaplein in de zomer uit, omdat er dan minder bezoekers zijn in het centrum. Fase 1
start op 22 juni, eerst aan de kant van de winkels en appartementen, daarna aan de kant van het water.
Fase 1 en 2 zijn eind augustus klaar.
Vanwege lange levertijden op de toe te passen gebakken straatstenen, wordt de zijde aan het water
gedeeltelijk uitgevoerd in oude betonstraatstenen. Deze wisselen we in september in een derde en
laatste fase om voor de nieuwe straatbakstenen. Dit omwisselen gebeurt in kleine werkvakken, zodat er
minimale hinder is voor klanten van het winkelcentrum.
De nieuwe bomen en beplanting worden ook in het najaar aangebracht.
Fasering, bereikbaarheid parkeergarage en parkeercapaciteit
Met de 14 extra parkeerplaatsen, blijft tijdens de uitvoering altijd circa de helft van het huidig aantal
parkeerplaatsen beschikbaar voor klanten en bewoners.
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Tijdens de werkzaamheden blijft de parkeergarage onder de appartementen zo lang mogelijk bereikbaar.
Als we werkzaamheden moeten uitvoeren voor de entree is het helaas onvermijdelijk dat de
parkeergarage voor korte tijd niet bereikbaar is. Met de vereniging van eigenaren van dit
appartementencomplex zoeken we naar een passende oplossing.
Informatie
Hebt u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de
toezichthouder van de gemeente, de heer R. van Middelkoop, telefoon (06) 26434331, of met de
uitvoerder van aannemersbedrijf Fokker-Oomen B.V., de heer M. van Ee, telefoon (06) 50638544
Met vriendelijke groet,

Ap Verduijn
directievoerder UAV
afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte
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