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Aan de bewoners van deze woning 

of  

gebruiker van dit pand 

  Geachte bewoner of ondernemer, 

 

Voor de ontwikkeling van Hyde Park Hoofddorp wordt binnenkort gestart met de volgende fase van het 

bouwrijp maken. Dit houdt in dat er, voornamelijk in de ondergrond, aanpassingen worden gedaan om de 

nieuwe indeling van Hyde Park vorm te kunnen geven. In de laatste week van september 2021 starten we 

met de voorlopig laatste fase van het project. 

 

Wij, AW Vessies Infra uit Lisse, voeren deze werkzaamheden voor Hyde Park Hoofddorp BV uit en willen u 

hierbij informeren. 

 

Fase 1C waarmee gestart gaat worden bestaat uit de volgende werkzaamheden: 

- Het verwijderen en opschonen van huidige verhardingen; 

- Het aanbrengen van nieuwe riolering; 

- Het aanbrengen van warmte koude opslag leidingen; 

- Het aanbrengen van tijdelijke verhardingen. 

 

Om de werkzaamheden mogelijk te maken kunt u overlast ondervinden. Wij proberen dit zoveel mogelijk te 

beperken. Dit kan voor u betekenen dat u soms enkele straten niet in kunt en wij u vragen om de 

omleidingsroute te volgen, welke wij geplaatst hebben. Ook overlast door het gebruik van ons materieel is 

mogelijk. 

 

De werkzaamheden in deze eerste fase vinden plaats vanaf de laatste week september 2021 tot begin 2022 

en zijn aangegeven in onderstaande afbeelding met oranje. 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de 

uitvoerder Nico van der Meer van het werk welke regelmatig aanwezig is op het project. Nico is te bereiken 

op: 0252 – 41 29 46. 

 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

AW Vessies Infra 

 

 

KENMERK 

V20175/fase1C/GDE 

ONDERWERP 

Bewonersbrief  Hydepark 

Hoofddorp 

DATUM 

23 augustus 2021 

INTERN WERKNUMMER 

V20175 

BEHANDELD DOOR 

G. Dengering 
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