
 
 
Gemeente Leiderdorp 
Dennis Stafleu 
(071) 54 58 500 
info@leiderdorp.nl 

*Z0423E2A197* 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Beste inwoner, 

Met brief informeren wij u over de werkzaamheden voor de herinrichting van de 
Laan van Berendrecht. 

Werkzaamheden 
De werkzaamheden voor de herinrichting van de Laan van Berendrecht starten op 
dinsdag 16 augustus. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd 
vanaf de Santhorst richting het Engelendaal. De verschillende fases kunt u inzien op 
www.leiderdorp.nl/laanvanberendrecht.  
 
Eerst verwijderen we de bestrating en de kolken. Daarna worden het fiets- en 
voetpad aangelegd. Tegelijkertijd vervangen we de openbare verlichting door 
ledverlichting. Daarna brengen we het groen aan. Wij verwachten dat de 
werkzaamheden tot en met eind 2022 duren. 

Jaarmarkt 
Op zaterdag 3 september vindt de jaarmarkt plaats aan d Laan van Berendrecht, in 
overleg met de aannemer worden de werkzaamheden zo uitgevoerd dat de 
jaarmarkt door kan gaan.  
 
Wat betekent dit voor u? 
Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat u niet via de gebruikelijke route uw 
straat kunt bereiken. Wij geven dit zo goed mogelijk aan met borden. Wij vragen uw 
begrip hiervoor. 
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Container aan de weg zetten 
In de periode dat de straat is opgebroken kunt u gewoon uw container kwijt op de 
daarvoor bestemde plek. De aannemer helpt u daarbij als dat nodig is. 
 
Veiligheid 
Aannemersbedrijf Daallin BV doet er alles aan om de veiligheid tijdens de 
werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het 
is verstandig vooral kleine kinderen hiervoor te waarschuwen. 

Informatie en contact 
Meer informatie over het project vindt u op 
www.leiderdorp.nl/laanvanberendrecht. 
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met projectleider Dennis Stafleu. 
U kunt bellen naar  (071) 54 58 500 of e-mailen naar info@leiderdorp.nl. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Dennis Stafleu 
 
Projectleider Laan van Berendrecht 
Gemeente Leiderdorp 


