Aan de bewoners/eigenaren

Plaats:
Datum:

Leiderdorp
03 november 2017

Betreft:

Groot onderhoud Persant Snoepweg
Kruising Engelendaal – rotonde Simon Smitweg
Rotonde Simon Smitweg – Elisabethhof
Kruising Acacialaan

Aannemingsbedrijf
Vermeulen Benthuizen B.V.
Hoogeveenseweg 4
2391 NR Hazerswoude-Dorp
Telefoon: (079) 341 05 39
Mail: info@vermeuengroep.com
www.vermeulengroep.com

Geachte heer/mevrouw,
Aannemersbedrijf Vermeulen Groep pleegt in opdracht van de Gemeente Leiderdorp onderhoud aan de
Persant Snoepweg. Deze werkzaamheden duren van 5 oktober tot eind maart 2018. De
werkzaamheden aan de Persant Snoepweg worden momenteel voortgezet ter plaatse van de kruising
Elisabethhof – Persant Snoepweg en tussen kruising Engelendaal en rotonde Simon Smitweg.
Omleiding.
Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer in éénrichting doorrijden in de richting van Leiden
(met uitzonderingen van nachtafsluitingen).
Werkzaamheden, werktijden en verkeer
De werkzaamheden vinden overdag plaats van 7.00 tot 16.00 uur met mogelijk incidenteel uitloop.
t/m 8-11
Afsluiting toegang Woonboulevard via Elisabethhof.
Woonboulevard bereikbaar via de Simon Smitweg.
t/m 17-11
Werkzaamheden wegdeel tussen kruising Engelendaal en de rotonde Simon Smitweg.
20-11 t/m 01-12 Eén rijrichting (richting Leiden) tussen rotonde Simon Smitweg en Elisabethhof.
27-11 t/m 01-12 Fietspad afgesloten tussen rotonde Simon Smitweg en Elisabethhof.
Omleiding via de woonboulevard.
04-12 t/m 22-12 Voorbereidingen kruising Acacialaan.

Nachtafsluitingen
Voor het wegdeel tussen kruising Engelendaal en rotonde Simon Smitweg gelden de volgende
nachtafsluitingen.
• Vrijdag
3 -11
22.00 – 05.00 uur.
• Woensdag
8 -11
22.00 – 05.00 uur.
• Donderdag
9 -11
21.00 – 05.00 uur
Bereikbaarheid Ziekenhuis
Het ziekenhuis blijft gedurende alle fasen bereikbaar. Buslijnen 56, 182, 183 en 366 worden vanuit
westelijke naar oostelijke richting omgeleid via de Simon Smitweg. Daar is een tijdelijke bushalte
geplaatst ter hoogte van het ziekenhuis, niet ver van de oorspronkelijke halte.
Kruising Acacialaan – Persantsnoepweg
Vanaf maandag 4 december starten wij met de voorbereidende werkzaamheden aan de kruising
Acacialaan – Persant Snoepweg. Deze werkzaamheden zorgen voor minimale hinder voor het verkeer.
Ingrijpendere onderhoudswerkzaamheden voeren wij pas in 2018 uit. Wij streven ernaar het verkeer zo
optimaal mogelijk doorgang te blijven verlenen en stremming en omrijden te minimaliseren. U kunt onze
werkzaamheden volgen op de website en via de OmgevingsApp.

Hinder
U zult mogelijk overlast ervaren als gevolg van deze werkzaamheden. Wij stellen alles in het werk om
deze hinder tot een minimum te beperken, maar kunnen dit niet geheel voorkomen. De meeste hinder
wordt veroorzaakt door de stremming in het verkeer, waardoor het tijdens de spits drukker is in de
omliggende straten. Verder zal u wellicht geluidsoverlast ervaren van onze machines en vrachtwagens,
wanneer wij het asfalt frezen.
Informatie en contact
Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijzen wij u naar onze website, welke u kunt vinden
op: www.leiderdorp.nl/persantsnoepweg.
Wekelijks houden wij op woensdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur een inloopspreekuur voor bewoners
en bedrijven in onze keet op de parkeerplaats van park De Houtkamp op de hoek van de Van
Diepeningenlaan en de Persant Snoepweg. Tevens bevindt zich aan de keet een brievenbus, waarin u
uw schriftelijke vragen kunt deponeren.
U kunt dit ook rechtstreeks doen via onze omgevingsmanager Ilse Verwer. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer 0619953942. U kunt ook een e-mail sturen naar i.verwer@vermeulengroep.com.
De Vermeulen Groep heeft een OmgevingsApp ontwikkeld waarmee u het project kunt volgen en welke u
ook de gelegenheid heeft meldingen te doen en vragen te stellen. U kunt de app downloaden via de
appstore door te zoeken op Vermeulen Groep. Of door het scannen van de QR-code.
Iphone:

Met vriendelijke groet,
Vermeulen Groep

Ilse Verwer
Omgevingsmanager

Android:

