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Afsluiting Assumburg

Beste buurtbewoner,
Wij willen u informeren over de afsluiting van Assumburg tussen Altenburg en de Katholieke
Scholen Gemeenschap (KSH).
Als buurtbewoner heeft u wellicht gezien dat momenteel aan beide kanten van Assumburg
gewerkt wordt. Aannemer HSB-bouw is begonnen met de bouw van 37 woningen naast de
sporthal. Aan de overkant van Assumburg is Van Rhijn Bouw begonnen met de bouw van het
appartementengebouw De Monarch met 97 woningen. De realisatie van deze twee projecten
gaat ongeveer twee jaar duren. Tijdens deze periode zal veel bouwmateriaal via Assumburg
worden aan- en afgevoerd.
Waarom een afsluiting?
Tot nu toe is het gelukt om Assumburg open te houden. Nu de verkeerssituatie door de
toename van bouwverkeer veranderd is, heeft de gemeente de (verkeers)veiligheid opnieuw
bekeken. Hierbij is ook advies gevraagd aan de hulpdiensten. Omdat het voor iedereen die in de
buurt woont, werkt of naar school gaat belangrijk dat er tijdens de bouw een veilige situatie is,
hebben wij het besluit tot afsluiting van Assumburg genomen.
Wat betekent dit?
Assumburg wordt vanaf vrijdag 22 maart aanstaande tussen Altenburg en de parkeerplaats
naast de KSH voor al het verkeer afgesloten. De school en de sportzaal zijn bereikbaar via de
omleidingsroute. Het parkeerterrein bij de KSH blijft bereikbaar. Het parkeerterrein bij de
sporthal zal na de opening ook bereikbaar zijn. De omleiding is op het bijgevoegde kaartje
weergegeven en wordt buiten met borden aangegeven.
De straat blijft gesloten, zolang dat voor de veiligheid rondom de bouwwerkzaamheden nodig
is. Dat is naar verwachting ongeveer twee jaar. Tijdens de afsluiting en omleiding zal extra
aandacht worden gegeven aan de verkeerssituatie in de buurt.
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Om sluipverkeer via Klunderburg tegen te gaan wordt deze straat alleen bereikbaar vanaf
Lettenburg-Assumburg. Ook wordt er voor het autoverkeer eenrichtingsverkeer ingesteld.
Inloopavond
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan beantwoorden wij die graag
persoonlijk. U bent van harte welkom tijdens de inloopavond op woensdag 27 maart in de
kantine van de Katholieke Scholen Gemeenschap (KSH). Tussen 19:00 en 21:30 uur kunt u via de
ingang van bij de parkeerplaats terecht in de kantine waar medewerkers van de gemeente
aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
de gebiedsmanager Hoofddorp-Zuidwest,

mevrouw B. Verbeek
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