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Aan de bewoners van Vlietweg

Onderwerp

Nachtwerkzaamheden asfalteren Rietpolderweg

Geachte heer, mevrouw,
Datum

Hierbij informeren wij u over asfalteringswerkzaamheden die ´s avonds en ´s nachts
worden uitgevoerd bij de Rietpolderweg van maandag 23 tot en met woensdag 25
april. Het gaat om de bouwweg tussen de Rietpolderweg en het bouwterrein van de
startschacht voor de boortunnel voor de N434.

5 april 2018
Referentie

1804-0188
Versie

0.1
Planning en werkzaamheden
De werkzaamheden kunnen niet overdag worden uitgevoerd omdat er dan geen
(veilige) toegang naar het bouwterrein mogelijk is. Er wordt gewerkt op 3 avonden
en de aansluitende nacht, van 19.00 tot 07.00 uur. Op de eerste twee
avonden/nachten wordt de ondergrond aangebracht en in de laatste nacht worden
de onderlaag en de deklaag van het asfalt aangebracht. Tijdens de
werkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving, zo
zullen er geen achteruitrijdsignalen te horen zijn en wordt er gewerkt met
lichtsignalen in plaats van claxonneren.
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.
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 over deze brief
Voor meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden
kunt u terecht bij omgevingsmanager Govert van Hooff via 06-2902 6652 of stuurt u
een email naar omgeving@comol5.nl
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Met vriendelijke groet,
COMOL5 V.O.F.

G. van Hooff
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 Katwi jk, 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.

