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Bewoners rondom Tjalmaweg/Voorschoterweg

Onderwerp

Plaatsing Dynamisch Route Informatiepaneel Tjalmaweg

Geachte mevrouw/heer,
Datum

Aannemerscombinatie Comol5 realiseert in opdracht van de provincie Zuid-Holland
het eerste deel van de RijnlandRoute. Het project omvat onder meer de aanleg van
de nieuwe provinciale weg N434 en aanpassingen aan de A4 en A44.

16 mei 2018
Referentie

1805-1929
Versie

Om weggebruikers routeinformatie te geven, plaatsen we binnenkort in uw
omgeving een Dynamisch Route Informatiepaneel (DRIP). Via deze brief informeer
ik u over onze werkzaamheden hiervoor.

0.1
Project

15082 Rijnlandroute
Behandeld door

Waar komt de DRIP?
De DRIP wordt geplaatst op de Tjalmaweg thv Zonneveldslaan/Voorschoterweg. De
werkzaamheden bestaan uit het intrillen van een stalen funderingspaal. Vervolgens
wordt het paneel gemonteerd.
Werktijden
In de nacht van 29 mei op 30 mei a.s. wordt de DRIP aan de A44 geplaatst. De
werkzaamheden worden in de avond en nacht uitgevoerd, vanwege de beperkte
ruimte en om (extra) hinder voor het wegverkeer te beperken. De werkzaamheden
starten rond 20.00 uur en duren tot circa 5.00 uur. Mochten de werkzaamheden
door omstandigheden niet kunnen worden uitgevoerd, dan schuift het werk op naar
de avond/nacht van 30 op 31 mei.
Wat merkt u hiervan?
Het intrillen van de buispalen duurt ongeveer drie uur en kan in de avond hoorbaar
zijn in de omgeving.
Meer informatie, vragen en klachten
Wilt u meer informatie over de bouw- en wegwerkzaamheden van Comol5 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). Wanneer u
het laatste nieuws direct in uw mailbox wil ontvangen, meld u dan aan voor de
nieuwsalert op www.comol5.nl/nieuwsalert
Voor meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden
kunt u bellen met de omgevingstelefoon 06-1371 8843 of stuurt u een email naar
omgeving@comol5.nl
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Voorbeeld van een DRIP

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. 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.

