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Werkzaamheden Persant Snoepweg

Geachte heer/mevrouw,
Aannemersbedrijf Vermeulen Groep pleegt in opdracht van de Gemeente Leiderdorp onderhoud aan de
Persant Snoepweg. Deze werkzaamheden duren tot eind april 2018. De werkzaamheden aan de
Persant Snoepweg worden vanaf 19 februari voortgezet ter plaatse van de kruising Engelendaal –
Persant Snoepweg.
Gewijzigde planning Persant Snoepweg
Wegens de weersomstangheden van de afgelopen maand, hebben de werkzaamheden aan de Persant
Snoepweg vertraging opgelopen. Hierdoor zijn zowel de planning als de fasering aangepast.
De werkzaamheden aan deze kruising Acacialaan zijn verkeerstechnisch zeer kritisch. Dit heeft ons doen
besluiten de werkzaamheden als laatste uit te voeren. De kans op uitloop door vorst en neerslag wordt
hiermee verkleind.
Planning
De planning is op dit moment als volgt:
• Kruising Engelendaal - Zuidelijk deel
• Kruising Engelendaal - Noordelijk deel
• Rotonde Simon-Smitweg
• Kruising Acacialaan

19 feb t/m 6 mrt 2018
7 mrt t/m 25 mrt 2018
26 mrt t/m 1 apr 2018
3 apr t/m 29 apr 2018

Kruising Engelendaal – Persant Snoepweg
Vanaf maandag 19 februari 2018 starten wij aan de zijde van de Simon Smitweg van de kruising.
Deze werkzaamheden duren van maandag 19 februari t/m dinsdag 6 maart 2018. Dit gedeelte van de
kruising wordt afgesloten voor verkeer (zie figuur 1). Verkeer dat afkomstig is vanaf de kant van Leiden
en vanaf Leiderdorp centrum wordt omgeleid.
Zodra de werkzaamheden aan de zuidwestzijde zijn afgerond, wordt het werk voortgezet aan de zijde
van Engelendaal van de kruising van woensdag 7 maart t/m donderdag 22 maart 2018. Ook dit
gedeelte van de kruising wordt afgesloten voor verkeer (zie figuur 2). Ook in deze situatie wordt het
verkeer vanaf de kant van Leiden en vanaf Leiderdorp centrum omgeleid.

Figuur 1: Afsluiting zijde kruising Simon Smitweg

Figuur 2: Afsluiting zijde kruising Engelendaal

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden zetten wij verkeersregelaars in om het verkeer te begeleiden. Het verkeer
kan in éénrichting doorrijden in de richting van Leiden. Het ziekenhuis blijft gedurende alle fasen
bereikbaar en hulpdiensten hebben doorgang in tweerichtingen. De bus wordt gedeeltelijk omgeleid via
de Simon Smitweg en behoudt haar route langs de Hoogmadenseweg.
Afsluitingen
De volledige periode van werkzaamheden aan de kruising worden de rijbanen van Engelendaal, vanaf
centrum Leiderdorp richting Persant Snoepweg, voor alle verkeer afgesloten. Dit doen wij om de
kruising te ontlasten en doorgang naar de kazerne te houden voor de medewerkers van de brandweer.
In de nacht van 23 en 24 maart brengen wij de deklaag aan. De kruising Engelendaal – Persant
Snoepweg is op dat moment volledige afgesloten.
U wordt door ons geïnformeerd indien wijzigingen optreden als gevolg van onvoorziene omstandigheden
met invloed op de planning.
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. Wij verwachten
vooral een toenemende verkeershinder, 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:

