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Voorschoterweg

Onderwerp

Aanbrengen damwanden zaterdag 7 april

Geachte heer, mevrouw,
Datum

In navolging van onze brief van 21 februari, informeren wij u hierbij over
werkzaamheden die zijn gepland voor zaterdag 7 februari.

22 maart 2018
Referentie

1803-2796
Rijkswaterstaat heeft voor dat weekend een afsluiting van de A44 gepland staan, en
Comol5 zal van deze afsluiting gebruik maken om de damwanden aan te brengen
voor de sloop van het zuidelijke landhoofd van de voormalige busbrug. Deze
damwanden kunnen vanwege veiligheidsoogpunt alleen worden aangebracht
wanneer er geen verkeer rijdt op de A44, en door deze werkzaamheden te
combineren met een bestaande afsluiting is er geen extra overlast voor het verkeer.

Versie

1.0
Behandeld door

I. van Oudenniel
E-mail

i.vanoudenniel @comol5.nl
Blad

Wat merk t u hiervan?
Het aanbrengen van de damwanden kan hoorbaar zijn in de directe omgeving.
Werk tijden en park eren
Er wordt gewerkt van 08.00 tot 16.00 uur en tijdens de werkzaamheden worden de
fietsers over de parkeervakken onder het viaduct geleid. Het is dan tijdelijk niet
mogelijk om onder het viaduct te parkeren.
Het laatste nieuws direct in uw mailbox?
Wilt u het laatste nieuws over de werkzaamheden direct in uw mailbox ontvangen?
Meldt u zich dan aan voor de nieuwsalert. Zodra er een nieuwsbericht op de
website wordt geplaatst, dan ontvangt u dit bericht in uw mailbox. Zo bent u altijd op
de hoogte van het laatste nieuws. Op www.comol5.nl/nieuwsalert kunt u zich
aanmelden en uw voorkeuren aangeven. Uitschrijven kan op elk gewenst moment.
Meer informatie, vragen en klachten
Wilt u meer informatie over de bouw- en wegwerkzaamheden voor de
RijnlandRoute, kijk dan op www.comol5.nl. Op deze website vindt u het laatste
nieuws en een overzicht met de informatiebrieven die zijn verstuurd. Daarnaast kunt
u via deze site het project volgen op sociale media en uw vraag of klacht direct
melden via het digitaal servicecentrum (WhatsApp, Twitter, Facebook).
Meer informatie over de RijnlandRoute algemeen is te vinden op de website van de
provincie Zuid-Holland op www.rijnlandroute.nl. Via deze website kunt u zich ook
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over de RijnlandRoute.
Voor meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden
kunt u terecht bij omgevingsmanager Paul Eijking via 06-2150 4624 of stuurt u een
email naar omgeving@comol5.nl
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Met vriendelijke groet,
COMOL5 V.O.F.

P.H.N. Eijking
Omgevingsmanager

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis B.V. en
Croonwolter&dros B.V., VINCI Construction Grand Projets S.A.S. en DEME Infra Marine
Contractors B.V. De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de
A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio
Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland
is Comol5 verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe
N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook
verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

