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Aan de bewoners/eigenaren

Plaats:
Datum:

Leiderdorp
26 april 2018

Betreft:

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 juni 2018. De werkzaamheden aan de Persant
Snoepweg worden vanaf 7 mei 2018 voortgezet ter plaatse van de kruising Acacialaan – Persant
Snoepweg.
Planning
De planning is op dit moment als volgt:
 Werkzaamheden zijde vd Valk Bouwmanweg:
 Leiden Marathon
 Werkzaamheden zijde Acacialaan

ma 7 mei – vrij 25 mei
geen werkzaamheden
ma 28 mei – vrij 6 juli

Nachtwerkzaamheden:
 Asfalteren onderlagen
 Asfalteren tussenlaag

di 12 juni
do 21 juni



Asfalteren deklagen gehele kruising

vrij 22 juni

U wordt door ons geïnformeerd indien wijzigingen optreden als gevolg van onvoorziene omstandigheden
met invloed op de planning.
Verkeersmaatregelen
Het ziekenhuis blijft bereikbaar en het verkeer vanaf de A4 kan overdag over de Persant Snoepweg
richting Leiden blijven rijden.
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:

Android:

Met vriendelijke groet,
Vermeulen Groep
Ilse Verwer
Omgevingsmanager

