
Organisatie 
Contactpersoon 
Adres 
Postcode Woonplaats 
 
 
 
Datum 17 maart 2020 Datum verzending 18 maart 2020 
Uw kenmerk  Behandelaar Monique Luijnenburg 
Ons zaaknummer Z/20/041277/181315 Bijlage - 
    
Onderwerp Bomen kappen aan de Leidseweg noord 
 
 
 
 
Geachte mevrouw/heer, 

Vanaf woensdag 25 maart wordt er gestart met het kappen van 29 bomen in uw 
woonomgeving. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en wat dit voor u 
betekent. 

Kapvergunning/omgevingsvergunning verleend 
Op 22 januari 2020 is een kapvergunning, met zaaknummer Z/20/038928/V, afgegeven voor 
het kappen van deze 29 bomen. Er zijn geen bezwaren ingediend binnen de bezwarentermijn. 
Daardoor is vanaf 4 maart 2020 de kapvergunning onherroepelijk geworden. U kunt de 
verleende kapvergunning en de tekening met de te verwijderen bomen inzien op de website 
www.voorschoten.nl/leidsewegnoord. 

Waarom worden deze bomen gekapt? 
Vooruitlopend op de vernieuwing van het riool en de herinrichting van de Leidseweg noord 
deel zuid later dit jaar, is het noodzakelijk dat de bomen op deze locaties worden verwijderd. 
Door de matige kwaliteit van de bomen is het verplanten niet mogelijk. In het 
herinrichtingsplan is ook een beplantingsplan opgenomen waarin er nieuwe bomen worden 
terug geplant. 

Wat houden de werkzaamheden in? 
Er worden van 25 maart tot en met 27 maart 29 bomen gekapt. Door omstandigheden kunnen 
de werkzaamheden iets uitlopen. Dertien bomen worden helemaal verwijderd. Van zestien 
bomen blijven de stronken nog staan, omdat de wortels verweven zijn met de kabels en 
leidingen in de grond. Deze stronken worden later, tijdens de werkzaamheden voor de 
herinrichting, door specialisten verwijderd. De kapwerkzaamheden worden uitgevoerd door de 
firma Van Schie Groen in opdracht van gemeente Voorschoten. 

Welke verkeersmaatregelen worden ingezet? 
Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer vanuit beide richtingen doorgang te laten 
vinden. Ook zijn er steeds delen van het fiets- en/of voetpad afgezet vanwege vallende 
takken. Volg, voor uw eigen veiligheid en die van de medewerkers, de aanwijzingen van de 
verkeersregelaars en medewerkers van Van Schie Groen op. 

Is mijn woning of bedrijf bereikbaar? 
Uw woning of bedrijf blijft uiteraard te voet bereikbaar. Ook de hulpdiensten kunnen de 
woningen te allen tijde bereiken. 



Kan ik voor mijn woning/bedrijf parkeren? 
Tijdens de kapwerkzaamheden kan het voorkomen dat u tijdelijk niet direct voor uw woning of 
bedrijf kan parkeren. Dit wordt met aankondigingsborden aangegeven. 

Meer informatie 
Op de website www.voorschoten.nl/leidsewegnoord vindt u de meest actuele informatie van 
het project. Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een e-mail aan leidsewegnoord@voorschoten.nl 

Het Coronavirus en onze werkzaamheden  
Wanneer door gewijzigde/aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus de aannemer 
het werk niet meer kan uitvoeren betekent dit uiteraard dat de planning van de 
werkzaamheden gewijzigd wordt. Wij melden dit zo snel mogelijk op de website van de 
gemeente www.voorschoten.nl. Raadpleeg deze regelmatig, ook voor actuele informatie over 
de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. 

Tot slot 
Helaas kunnen de werkzaamheden enige overlast voor u en uw omgeving betekenen. Wij 
proberen dit zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Monique Luijnenburg, 

Omgevingsmanager, Afdeling Omgevingsbeheer  
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