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Datum 20 juni 2016 Contactpersoon Woonomgeving 
Ons kenmerk  Telefoonnummer 14 071, keuze 1 

Onderwerp Werkzaamheden Merenwijk – Zijlwijk Noord   
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Op maandag 4 juli start de gemeente met herstelwerkzaamheden aan de bestrating in uw 
omgeving. Met deze brief informeer ik u hierover. 
 
Werkzaamheden/Planning 
Na inspectie is gebleken dat (delen van) de rijbaan en de trottoirs hersteld moet worden. Het 
betreft hier de volgende straten: 
 

Periode Straat Werkzaamheden 
4-7 t/m 22-7 2016 Violaduin de rijbaan 
4-7 t/m 15-7 2016 Magnoliaduin / Lobeliadal het trottoir 
18-7 t/m 22-7 2016 & 
15-8 t/m 19-8 2016 

Victoria Regiapad / 
Ambrosiadal 

een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan 

15-8 t/m 30-8 2016 Fuchsiadal een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan 
15-8 t/m 2-9 2016 Primuladuin een gedeelte van de rijbaan 
29-8 t/m 23-9 2016 Fresiadal een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan 
12-9 t/m 16-9 2016 Azaleaduin een gedeelte van de rijbaan 
19-9 t/m 30-9 2016 Cosmeaduin een gedeelte van de rijbaan 
26-9 t/m 7-10 2016 Zwanenzijde een gedeelte van de rijbaan 
26-9 t/m 14-10 2016 Begoniadal een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan 
4-10 t/m 10-10 2016 Gerberaduin een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan 
17-10 t/m 21-10 2016 Ixiadal / Cameliadal een gedeelte van de rijbaan 
13-10 t/m 21-10 2016 De Zijde een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan 
24-10 t/m 4-11 2016 Rupsenpad, Donsvlinder, 

Parelmoervlinder, Heivlinder, 
Vliervlinder, Dagvlinder 

een gedeelte van de rijbaan 

24-10 t/m 28-10 2016 Spreeuwenplaats een gedeelte van de rijbaan 
31-10 t/m 11-11 2016 Hommelveld een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan 
7-11 t/m 11-11 2016 Iepentakvlinder een gedeelte van de rijbaan 
14-11 t/m 18-11 2016 Satijnvlinder een gedeelte van de rijbaan 
21-11 t/m 25-11 2016 Zijdevlinder een gedeelte van de rijbaan 
21-11 t/m 9-12 2016 Heivlinder een gedeelte van de rijbaan 
12-12 t/m 23-12 2016 Hermeleinvlinder een gedeelte van de rijbaan 

 
Afhankelijk van het weer kan er van de planning worden afgeweken. 
Na inspectie is gebleken dat de begroeiing van bewoners op sommige locaties over de 
openbare ruimte hangt. 
Dit is onveilig voor gebruikers en een belemmering voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
Ik verzoek u vriendelijk deze begroeiing, indien van toepassing, zodanig terug te snoeien dat de 
erfgrens niet meer wordt overschreden. 
Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
 
 
 



 
Verkeer, parkeren en ophalen huisvuil 
U kunt tijdens de werkzaamheden mogelijk niet op uw gebruikelijke plaats parkeren. Dit wordt 
met borden aangegeven. Ook kan het zijn dat het huisvuil tijdelijk op een andere plek moet 
worden aangeboden. Uw huisvuil kunt u aanbieden op plaatsen waar de straat niet opgebroken 
is en waar de vuilniswagen kan komen. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die 
gewend bent. 

 
Omgeving 
Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen en verzoek u 
(uw) kinderen hierop attent te maken. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie of eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen 
met de gemeente via 14 071 (van 8.30 tot 17.00 uur, keuze 1: woonomgeving) of vul het 
contactformulier in op www.leiden.nl/contact. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
M. van Leeuwen, 
Directievoerder Cluster Beheer 


