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Onderzoek kabels & leidingen Vlietweg

Geachte mevrouw/heer,
Datum

In deze brief informeren we u over het onderzoek naar kabels en leidingen dat van
19 tot en met 23 november wordt uitgevoerd op de Vlietweg. Hierbij worden
proefsleuven gegraven om vast te stellen waar de kabels en leidingen zich in de
ondergrond bevinden.
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1811-0105
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0.1
De werkzaamheden en planning
De proefsleuven worden gegraven van maandag 19 tot en met vrijdag 23
november. Er wordt gewerkt van 09.00 tot 17.00 uur. Het onderzoek wordt
uitgevoerd op de rijbaan, in de berm aan de kant van de woningen en op het water.
Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer in beide richtingen om-en-om langs het
werk passeren. Er worden verkeersregelaars ingezet.

Project

15082 Rijnlandroute
Behandeld door

I. van Oudenniel
E-mail

i.vanoudenniel @comol5.nl
Blad

Vernieuwing oeverbescherming Rijn-Schiekanaal vanaf begin 2019
Het onderzoek naar de kabels en leidingen is nodig ter voorbereiding op de
vernieuwing van de oeverbescherming van het Rijn-Schiekanaal. De
werkzaamheden hiervoor worden vanaf begin volgend jaar uitgevoerd. U ontvangt
hierover tegen die tijd nadere informatie.
Meer informatie, vragen en klachten
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden voor de RijnlandRoute, kijk dan op
www.comol5.nl. Hier 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). Op www.comol5.nl/nieuwsalert kunt
u zich aanmelden om de nieuwsberichten van de site automatisch in uw mailbox te
ontvangen.
Voor meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden
kunt u terecht bij het team Omgeving & Communicatie via 06-1371 8843 of stuurt u
een email naar omgeving@comol5.nl
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Met vriendelijke groet,
COMOL5 V.O.F.

G. (Govert) 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 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.

