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Vraag en antwoord zijn als volgt gerubriceerd:
1. Project & Planning
2. Informatie en nieuws
3. Meedenken & meedoen
4. Parkeren & verkeer
5. Riolering, kabels & leidingen
6. Bomen, plantsoen & ander groen
7. Verantwoordelijkheden & kosten voor particulieren
8. Veiligheid in de openbare ruimte
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1. Project & Planning
Vraag
Wat gaat er gebeuren?
Antwoord
De Acacialaan wordt opnieuw ingericht: de weg wordt ingericht als een wijkweg 30km/uur. Dat is een nieuwe wegcategorie. Een wijkweg is een
weg met zowel een verblijfsfunctie (erftoegangsweg) als een verbindende functie (gebiedontsluitingsweg). Tegelijk met de herinrichting wordt
ook de riolering, openbare verlichting, groen en kabels & Leidingen vervangen.
Vraag
U heeft tijdens de informatieavond aangegeven dat er met de input van bewoners en de kaders een schetsontwerp (SO) wordt opgesteld.
Wanneer kunnen we een SO verwachten en hoe kunnen we die inzien?
Antwoord
We gaan met de input en de kaders een SO opstellen. Dit ontwerp publiceren wij op de projectwebsite, www.leiderdorp.nl/acacialaan. Daarna
organiseren wij een tweede informatieavond om het SO met u te bespreken. Wij verwachten dat halverwege november 2021 te presenteren.
Vraag
Wat als de ideeën van bewoners te duur zijn?
Antwoord
Dan wordt er bekeken of er extra geld beschikbaar komt. Als dat niet mogelijk is, worden de ideeën niet meegenomen.
Vraag
Wanneer starten de werkzaamheden?
Antwoord
De wens is om in het derde kwartaal van 2022 te starten. Maar of we dat redden, ligt aan de duur van het ontwerpproces en de besluiten die
het college van burgemeester en wethouders moet nemen.
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2. Informatie en nieuws
Vraag
Hoe word ik geïnformeerd?
Antwoord
U wordt op de hoogte gehouden per brief. Daarnaast plaatsen wij alle informatie op www.leiderdorp.nl/acacialaan. De uitnodiging voor een
informatieavond publiceren wij ook in het Leiderdorps Weekblad en op onze online kanalen (website, social media en nieuwsbrief).
Vraag
Staan de projectgrenzen vast?
Antwoord
In grote lijnen wel. Als er tijdens de uitvoering een verandering is, kijken wij naar een verruiming van de projectgrens.
Vraag
Blijven de woningen toegankelijk tijdens de werkzaamheden? En is de Acacialaan tijdens de werkzaamheden ook bereikbaar voor mensen in
een rolstoel en voor minder valide bewoners?
Antwoord
Ja, de aannemer is verplicht woningen bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. Wel kan er lichte overlast ontstaan tijdens de
werkzaamheden.
Vraag
Blijft mijn huis bereikbaar voor hulpdiensten?
Antwoord
Ja, tijdens de werkzaamheden blijven alle huizen bereikbaar voor hulpdiensten.
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3. Meedenken & meedoen
Vraag
Kan ik meedenken over de nieuwe inrichting?
Antwoord
Ja, u kunt meedenken. De eerste sessie is gehouden op 7 oktober 2021. Tijdens deze sessie hebben wij de wensen opgehaald over de nieuwe
inrichting. Waar mogelijk houden wij rekening met uw wensen, maar het kan zijn dat uw ideeën of opmerkingen niet worden meegenomen. Wij
wegen ideeën of opmerkingen af tegen algemeen belang en financiën.
Vraag
Waar kan ik mijn suggesties kwijt?
Antwoord
U kunt een e-mail sturen naar info@leiderdorp.nl. Ook kunt u een brief sturen naar de gemeente Leiderdorp, t.a.v. D. Stafleu, Postbus 35
2350AA Leiderdorp.
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4. Herinrichting, wat betekent dit voor de bewoners?
Vraag
Hoeveel centimeter gaat de straat omhoog?
Antwoord
Dat is nog niet te zeggen, maar dit zal geen gevolgen hebben voor uw voortuin of de ingang van uw woning.
Vraag
Wat als ik niets aan mijn tuin doe?
Antwoord
Deze beslissing is aan de eigenaren, wij hopen als gemeente dat eigenaren het moment aangrijpen om onderhoud te plegen aan de tuinen.
Vraag
Wordt er een nieuwe verharding aangebracht tijdens de uitvoering?
Antwoord
Wij kijken welke verharding herbruikbaar is en welke niet. Niet bruikbare verharding wordt vervangen. De keuze voor de hoofdrijbaan is nog niet
gemaakt. Die maken wij in het ontwerpproces.
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5. Parkeren & verkeer
Vraag
Wat gebeurt er met het aantal parkeerplaatsen?
Antwoord
In principe blijft het aantal parkeerplaatsen gelijk. We proberen wel meer groen aan te leggen.
Vraag
Kijken jullie naar verkeerskundige aanpassingen van de Acacialaan?
Antwoord
Ja, wij kijken naar verkeerskundige aanpassingen. Deze worden ook zeker uitgevoerd.
Vraag
Blijft de straat tijdens de werkzaamheden voor verhuizing bereikbaar?
Antwoord
Ja, in overleg met de aannemer is er ruimte voor verhuizing. U moet dit wel minimaal een maand van tevoren te melden op info@leiderdorp.nl.
Vraag
Worden er straks flitspalen geplaatst?
Antwoord
Nee, er worden geen flitspalen geplaatst op de Acacialaan.
Vraag
Blijft het openbaar vervoer op de Acacialaan rijden?
Antwoord
Ja, het openbaar vervoer blijft rijden over de Acacialaan na de herinrichting.
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Vraag
Wordt de verharding van de rijbaan op de Acacialaan straks van asfalt of klinkers?
Antwoord
Het uitgangspunt is asfalt.
Vraag
Komen er gelijkwaardige kruisingen?
Antwoord
Ja, die komen er, de precieze invulling daarvan volgt in het ontwerp.
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6. Riolering, kabels & leidingen
Vraag
Vervangt de gemeente de riolering in de straat?
Antwoord
Ja, de gemeente vervangt het riool tijdens de werkzaamheden. Wij brengen een gescheiden stelsel aan; dit betekent dat er een rioolbuis komt
voor vuil water en een buis voor hemelwater dat het regenwater afvoert.
Vraag
Vervangt de gemeente ook het riool op mijn perceel?
Antwoord
Huiseigenaren en verhuurders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen perceel/terrein. Dit geldt ook voor het vervangen van de riolering,
bestrating en beplanting op eigen terrein en de daarbij behorende kosten. Als perceeleigenaren huisaansluitingen willen vervangen, vervangt
de gemeente het deel in de openbare ruimte in overleg met de bewoners.
Vraag
Kan de aannemer van de gemeente ook de werkzaamheden op mijn perceel uitvoeren?
Antwoord
Ja, dat kan. U kunt de aannemer hiervoor benaderen of zelf een partij uitkiezen. De gemeente helpt daar niet bij. U kunt ook samen met
buurtbewoners een partij kiezen die de werkzaamheden uitvoert.
Vraag
Wat als de huiseigenaar de rioolhuisaansluiting op eigen terrein ophoogt?
Antwoord
De uitvoering van de werkzaamheden op eigen terrein moet de huiseigenaar zelf verrichten of laten verrichten. De gemeente vervangt de
rioolaansluiting vanaf het particuliere terrein tot aan de aansluiting op de gemeentelijke riolering. De aansluiting op gemeentegrond wordt ook
opgehoogd. Vlak voor de erfgrens wordt een ontstoppingsstuk geplaatst, zodat inspectie van de rioolaansluiting makkelijker wordt.

15 oktober 2021

Vraag
Hoe lang is het riool buiten werking tijdens de werkzaamheden?
Antwoord
Het hoofdriool van de gemeente gaat niet buitenwerking. Uw huisaansluiting op het hoofdriool is tijdens de werkzaamheden mogelijk een deel
van de dag niet te gebruiken. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
Vraag
Worden ook de kabels en leidingen van nutsbedrijven vervangen of opgehoogd tijdens de werkzaamheden?
Antwoord
De gemeente is in overleg met kabel- en leidingbedrijven om vooraf of gelijktijdig onderhoud uit te voeren aan hun netwerk. Daarnaast zijn we
in gesprek om direct glasvezel aan te brengen. Maar of dat lukt, ligt aan de planning van de kabel- en leidingbedrijven.
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Bomen, plantsoen & ander groen
Vraag
Wat gebeurt er met de bomen aan de Acacialaan?
Antwoord
Wij bekijken de wensen van de bewonersavond en we doen boomonderzoek. Naar aanleiding daarvan gaan we een ontwerpkeuze maken.
Welke bomen verwijderen we en welke niet? De keuze baseren wij op basis van veiligheid en leefbaarheid van de openbare ruimte en de
gezondheid van de bomen.
Vraag
Worden er bomen verplant?
Antwoord
Nee, uit onderzoek is gebleken dat de bomen niet verplant kunnen worden door de conditie, wortelgroei en kabels en leidingen.
Vraag
Wanneer er bomen verwijderd worden, welke boomsoorten komen er dan terug?
Antwoord
In overleg met de groenbeheerder kijken we welke boomsoorten er passen binnen de Acacialaan. Daaruit kunnen bewoners een keuze maken.
De gemeente wil zo de diversiteit aan boomsoorten vergroten.

Vraag
Wat gebeurt er met overig groen?
Antwoord
Waar nodig wordt het groen verwijderd of vervangen voor ander groen. In het ontwerpproces gaan daar we verder invulling aan geven.
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7. Verantwoordelijkheden & kosten voor particulieren
Vraag
Krijg ik te maken met kosten?
Antwoord
Voor de werkzaamheden aan de openbare ruimte betaalt u niets. Als u op eigen terrein werkzaamheden uit wilt voeren, zijn de kosten voor u.
Vraag
Hoe hoog zijn de kosten van werkzaamheden op mijn eigen terrein?
Antwoord
Dat hangt af van de situatie. Om de kosten te verlagen kunt u besluiten om met buurtbewoners de aannemer of een andere partij te vragen die
werkzaamheden uitvoert. Zo kunt u de kosten delen.
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8. Veiligheid in de openbare ruimte
Vraag
Wat doet de gemeente aan de openbare verlichting?
Antwoord
De openbare verlichting aan de Acacialaan moet vervangen worden. Dit gebeurt tegelijkertijd met de werkzaamheden. Voor de nieuwe
verlichting gebruiken we duurzame ledverlichting.
Vraag
Hoe lang is de Acacialaan afgesloten?
Antwoord
De werkzaamheden aan de Acacialaan duren een jaar. Maar de Acacialaan is niet het hele jaar afgesloten. De werkzaamheden worden in
fases uitgevoerd. Zo blijven de woningen bereikbaar voor hulpdiensten en bewoners. U krijgt hier later meer informatie over.
Vraag
Is mijn woning bereikbaar tijdens de werkzaamheden?
Antwoord
Ja, uw woning is altijd bereikbaar, alleen kunt u misschien niet parkeren op uw eigen terrein of op de plek die u gewend bent.
Helaas kunnen we overlast niet voorkomen.
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