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Geachte heer/mevrouw,

In uw woonomgeving vinden vanaf maandag 26 november wegwerkzaamheden plaats. Het
wegdek in de bocht, Professor Einsteinlaan-Badhuisstraat, wordt aangepast. In deze brief leest
u meer over de planning en de uitvoering van de werkzaamheden.
De aanleiding
De rand van het voetpad in de bocht, komende vanuit de Badhuisstraat rechts naar de
Professor Einsteinlaan, wordt door vrachtverkeer en bussen kapot gereden. Om dit te
voorkomen wordt hier een ‘rammelstrook’ aangelegd. Een voorbeeld wat hier op lijkt ligt op de
hoek Leidseweg-Mozartlaan.
De werkzaamheden en de planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder in opdracht
van gemeente Voorschoten. De werkzaamheden vinden plaats in week 48, van maandag 26
tot en met vrijdag 30 november. Tot 7 december is er een periode waarin het beton moet
uitharden.
Afsluiting voor het verkeer
Van maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november is doorgaand verkeer vanuit de
Badhuisstraat richting de Professor Einsteinlaan niet mogelijk. Tot en met vrijdag 7 december
is het alleen afgesloten voor verkeer breder dan 2,0 m. Personenauto’s en fietsers kunnen er
dan wel weer rijden. De kruising wordt niet helemaal afgesloten. Het deel van de weg vanaf de
Professor Einsteinlaan richting de Badhuisstraat blijft wel open voor al het verkeer. De bussen
van het openbaar vervoer rijden deze twee weken een andere route.

Afzetting 26-30 november

Afzetting 1-7 december

Verkeersmaatregelen
Verkeer wordt omgeleid. De omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden. De route
die de bussen van het openbaar vervoer rijden wordt aangegeven in de bushalte.
Parkeren en afvalcontainers
De werkzaamheden vinden plaats in de bocht van de weg. Er worden geen parkeerplaatsen
afgezet. Ook kunt u uw afvalcontainer (voor eengezinswoningen) op de gebruikelijke
aanbiedplaats zetten op de ophaaldag.
Bereikbaarheid woningen (of bedrijven)
Uw woning blijft bereikbaar. Ook de hulpdiensten kunnen de woningen te allen tijde bereiken.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neemt u dan contact op met Monique
Luijnenburg via telefoonnummer 14071.
Tot slot
Helaas betekenen de werkzaamheden enige overlast voor u en uw omgeving. Wij proberen dit
zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Magda Leering
Projectleider Civiel, Afdeling Omgevingsbeheer
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