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Uw kenmerk

onderwerp : Voortgang werkzaamheden
Geachte heer erVof mevrouw,

Het einde van het jaar nadert. De planning was om de werkzaamheden in de wijk, en dus in
uw straat, nog voor het einde van het jaar af te ronden. Helaas blijkt dit niet haalbaar te z1n.
Hieronder lichten we dit toe.
Zoals in de brief van september is toegelicht zijn veel huisaansluitingen op het riool slecht.
Dit heeft voor extra werkzaamheden voor de aannemer gezorgd. Daarnaast hebben we er voor
gekozen toch ook het riool in Van Culemborgstraat te vervangen. Ook dit waren extra
werkzaamheden. Samen met de paar onwerkbare dagen van vorige week zorgt dit ervoor dat
het werk niet af komt dit jaar.
Deze week wordt nog getracht de bestrating aan te brengen in de open gebroken straten. Op
de plaatsen waar de verharding nog niet aangebracht kan worden, komen stalen rijplaten te
liggen. Hierdoor is de straat tijdens de feestdagen toegankelijk en veilig. In de tweede week
van het nieuwe jaar zal de aannemer haar werkzaamheden hervatten. Uiteraard wanneer de
weersomstandigheden het toelaten. De verwachting is dat de resterende werkzaamheden zo'n
6 weken in beslag nemen.

De aannemer zorg| ervoor dat alles opgeruimd en veilig is tijdens de feestdagen. Via deze
weg willen wij u dan ook hele fijne feestdagen toewensen.
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Noordbuurtseweg
Surf naar onze website voor actuele informatie!

: http://www.zoeterwoude.nl @ g-rnu¡, :

gemeente@zoeterwoude.nl

Informatie
Alle informatie over het project vindt u op
htþs://www.zoeterwoude.nl/home/projecten_42lSSlitemlwestwout-fase1-en-2_3 1 83 1 .html
Of zoek direct: Westwout fase 1 en 2. Vy'anneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen
met de heer J. van Velzen, toezichthouder, e-mail: j.m.van.velzen@zoeterwoude.nl, afdeling
Ruimtelijk Beheer, of via 071-5806300.
Ook kunt u e-mailen naar westwout@zoeterwoude.nl onder vermelding van naarn, adres en
telefoonnummer.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders v an Zoeterwoude,
strategisch manager Ruimtelijk Beheer en Ruimtelijke Ordening
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