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Start uitvoering Reconstructie Westwout fase 3 en 4

Beste meneer/mevrouw,

ln december ZO1B vonden de informatiebijeenkomsten voor Reconstructie Westwout fase 3 en 4
plaats. Half december is daarvan het verslag rondgestuurd. Nu de voorbereidingen zijn afgerond en
we een aannemer hebben kan de uitvoering starten. Hieronder leest u wanneer er wat gaat
gebeuren.

Aannemersbedrijf Vermeulen gaat de werkzaamheden uitvoeren
Dit is dezelfde aannemer die de vorige fase van de wijk heeft uitgevoerd. Hij is dus bekend met het
werk en de wijk.

Uw straat krijgt nieuwe stenen, een nieuwe inrichting en een riool voor het regenwater
ln sommige straten vervangen we ook het riool voor het afualwater. Dit is niet overal nodig. Waar dit
wel nodig is, vindt u samen met tekeningen van de nieuwe inrichting op onze website. Wel
vervangen wij overal de huisaansluiting van het riool. Het gaat dan om het deel van het riool tot aan
uw tuin. Het deel in uw eigen tuin moet u zelf verzorgen. Wilt u de volledige aansluiting laten
uitvoeren door de aannemer? U kr'rjgt hiervoor een aanbieding van Vermeulen.

De werkzaamheden starten op maandag 12 augustus 2019
De aannemer start dan met het kappen van de bomen die voor het werk weg moeten. ln de week
daarna (week 34) starten de werkzaamheden aan het riool van de Kerklaan. Het deel naast de
Chrístus Dienaarkerk en de flat is als eerste aan de beurt. ln week 36 wordt dan het volgende stuk
van de Kerklaan aangepakt. Wanneer de werkzaamheden aan het riool klaar zijn, wordt gestart met
het dichtstraten. ln de tekening in de bijlage bij deze brief ziet u per fase wanneer er in welk deel
wordt gewerkt.

Niet alle straten krijgen direct nieuwe stenen en een nieuwe inrichting
Een deel van de Kerklaan (van de kruising Ambachtsherenweg t/m de kruising Van Swietenstraat),
een deel van de Richellestraat, de Veldzichtstraat en Ambachtsherenweg (de delen welke grenzen



aan de huidige Westwoudschool) worden eerst tijdelijk dicht gestraat. Dit omdat hier eerst nog

sloopwerkzaamheden plaatsvinden (sloop Christus Dienaarkerk en sloop Westwoudschool). Als dat
klaar is volgt er nieuwbouw op deze twee locaties. Pas wanneer alle bouwwerkzaamheden klaar zijn

zullen we deze straten definitief inrichten met nieuwe stenen.

De werkzaamheden in 2020 worden op een later moment preciezer uitgewerkt
Op de tekening bij deze brief staan de werkzaamheden voor 2019 per week gepland. De straten
welke pas in2020, na de jaarwisseling, aan de beurt z'tjn, staan nu heel grove gepand. Een

nauwkeurige planning hiervan wordt later in het jaar bekend gemaakt en aan u gestuurd.

Het gaat dan om de Burg. van Gilsstraat, Burg. van Outerstraat, Burg. Hemmingsonstraat, Burg.

Brandtstraat, Klaverwydenstraat en het laatste deel Kerklaan.

Wij proberen de overlast van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken
Dit doen wij door in verschillende fases te werken en zoveel mogelijk parkeerplaatsen te behouden.

Ook stemmen we de werkzaamheden nauw af met de andere werkzaamheden in de wijk
(ontwikkeling Ambachtshof en Westwoude).

Bel of mail ons gerust bij vragen
U bereikt ons op 071-5806300 of via p.geluk@zoeterwoude.nl. Projectleider Paul Geluk beantwoord
uw vragen graag. Van 19 juli tot en met 2 augustus is Paul Geluk niet aanwezig. Mailen kan dan

natuurlijk wel.

Heeft u vragen over de uitvoering?
Neem dan contact op met Jos van Velzen, toezichthouder, via 071-5806300.

Alle informatie over het project, zoals de tekeningen, vindt u ook op

www.zoeterwo ude. n l/westwout3en4.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

le-Lan
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