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Aan de bewoners van de Camphuysenkade, Camphuysenstraat en
Koelmalaan
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12 maart 2020
HKR/19A1034
Tom Swart
Herinrichting Camphuysenstraat

Geachte bewoner(s),
Binnenkort starten wij in opdracht van de Gemeente Alkmaar met de herinrichting van de
Camphuysenstraat. Het betreft het deel tegen de Koelmalaan, rondom het nieuw gebouwde
appartementengebouw.
Planning
Vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met vrijdag 17 april 2020 zijn wij bezig met de werkzaamheden
van fase 1. Vanaf maandag 20 april 2020 tot en met vrijdag 8 mei 2020 zijn wij bezig met de
werkzaamheden van fase 2 en 3. Op de achterzijde van deze brief leest u precies wanneer wij waar
bezig zijn. De werkzaamheden kunnen door weersomstandigheden iets langer of korter duren.
Bereikbaarheid
In verband met de bereikbaarheid doen wij dit in delen. Zo garanderen wij de bereikbaarheid van de
wijk. Tijdens de afsluiting wordt het eenrichtingsverkeer in de Camphuysenstraat en
Camphuysenkade tijdelijk opgeheven. U kunt één van beide inritten aan de Koelmalaan gebruiken
om de wijk in te rijden. De Camphuysenstraat en Camphuysenkade zijn smalle straten, wij verzoeken
u hier rekening mee te houden met uw rijgedrag en het parkeren van uw auto.
Vragen en/of opmerkingen
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze uitvoerder, de heer Tom
Swart, telefoon (088) 472 07 00 of met Stadswerk 072, de heer Rick Boumans, telefoon (14 072)
Als gevolg van deze werkzaamheden kunt u tijdelijk enige overlast ervaren. Wij proberen zo min
mogelijk overlast te geven en vertrouwen op uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
GP Groot infra bv
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Uitvoerder
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