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Aan de bewoners van Vlietweg 70 t/m 106

Onderwerp

Informatiebijeenkomst werkzaamheden startschacht en tunnelboren

Geachte mevrouw/heer,
Datum

U heeft als omwonende gemerkt dat Comol5 inmiddels volop bezig is met de
werkzaamheden aan de RijnlandRoute. Graag nodigen we u uit voor een
informatiebijeenkomst op 6 juni om u bij te praten over de stand van zaken en wat
er de komende periode op de planning staat, waaronder het boorproces. Daarnaast
informeren wij u over de (aanvullende) werkzaamheden die moeten worden
uitgevoerd aan de oeverbescherming van de Vliet.
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Programma informatiebijeenkomst 6 juni
Op woensdag 6 juni organiseert Comol5 een informatiebijeenkomst bij Cronesteyn,
Vlietweg 2 in Leiden. Medewerkers van Comol5 zijn hierbij aanwezig om een
toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. Ook de Provincie Zuid-Holland
is aanwezig. Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19.15u Inloop
19.30u Presentaties/vragen over werkzaamheden, planning, tunnelboren,
monitoring en definitief inrichtingsplan
21.00u Afsluiting met een drankje
21.30u Einde
Graag ontvangen wij u op 6 juni. In verband met de capaciteit van de zaal vragen
wij u om u van tevoren aan te melden via omgeving@comol5.nl
Werkzaamheden oever Vliet
Na aanvullend onderzoek naar de huidige oeverbescherming is gebleken dat de
oeverbescherming van de Vliet ter plaatse van Vlietweg 84 t/m 90 moet worden
vervangen. De werkzaamheden hiervoor staan gepland voor einde van het jaar.
Hoe het werk precies wordt uitgevoerd en welke maatregelen er moeten worden
getroffen voor de bereikbaarheid, wordt op dit moment besproken met onder meer
de provincie en de gemeente. Tijdens de informatiebijeenkomst gaan we hierover
graag met u in gesprek en zullen deze werkzaamheden nader worden toegelicht.
Tevens ontvangt u voordat de werkzaamheden aanvangen nog nader bericht.
Excursie Rotterdamsebaan
Naast deze informatieavond organiseert de provincie Zuid-Holland samen met
Comol5 op maandag 11 juni van 15.15 tot 17.30 uur een projectbezoek aan de
Rotterdamsebaan. De Rotterdamsebaan wordt de nieuwe verbindingsweg tussen
knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. Ook binnen dit
project wordt een boortunnel gerealiseerd. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn,
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dan moet u zich vanwege veiligheidsvoorschriften van tevoren aanmelden. Om deel
te kunnen nemen aan de excursie is het van belang dat u goed ter been bent.
Graag ontvangen wij uiterlijk 1 juni uw aanmelding via omgeving@comol5.nl
Vermeld bij uw aanmelding uw schoenmaat, dan zorgen wij ervoor dat de
benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, hesje, veiligheidsschoenen)
om de bouwplaats te mogen betreden, voor u klaar staan.
Met vriendelijke groet,
COMOL5 V.O.F.

G. (Govert) van Hooff
Omgevingsmanager

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). Ook kunt u
zich aanmelden voor de nieuwsalert op www.comol5.nl/nieuwsalert. Zodra er een
nieuwsbericht op de website wordt geplaatst, dan ontvangt u dit bericht in uw
mailbox.
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
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
is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland op www.rijnlandroute.nl.

