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Aan omwonenden en bedrijven rondom IKC de Lei
Beste meneer/mevrouw,
Maandag 18 Januari starten wij met werkzaamheden in de omgeving van uw woning. Met deze brief willen wij
u hierover informeren.
Wat gaan we doen?
Loonbedrijf J.M. van Vliet zal werkzaamheden gaan uitvoeren in het gebied rond het nieuwe IKC, Larikslaan,
Cedarplein, Ieplaan en kastanjelaan. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het herinrichten van het
openbaar gebied. Bij deze werkzaamheden wordt de bestaande inrichting (straatmeubilair en verhardingen)
opgenomen waarna het hoofdriool wordt vervangen. Aansluitend worden de verhardingen weer aangebracht
waarna het straatmeubilair en groen weer aangebracht kan worden.
Wanneer gaat het plaatsvinden?
• Werkzaamheden fase 2: vanaf 18-1-2021 tot 9-4-2021
In de bijlage vindt u in welk gebied de werkzaamheden van fase 2 plaatsvinden.
Werktijden
Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 7:00 en 17:00 uur en indien
nodig ook op zaterdag tussen 7:00 en 17:00 uur.
Wat betekent dit voor u?
Wij kunnen helaas niet voorkomen dat de werkzaamheden voor overlast zorgen. Echter doen wij onze uiterste
best dit tot een minimum te beperken. Dit proberen wij door onder andere onderstaande maatregelen te
treffen:
Bewegwijzering
Tijdens de werkzaamheden zullen wij veilige routes voor voetgangers en fietser creëren. Deze zullen
middels bebording aan u aangegeven worden.
Uiteraard houden wij hier de hulpdiensten ook van op de hoogte.
Halen en brengen IKC de Lei
De kinderopvang Snoopy en de Lei zijn in de 2e fase bereikbaar via de Larikslaan. De ingang naar het
schoolplein aan de kant van het Cedarplein en Kastanjelaan zal voor de veiligheid worden afgesloten.
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Duurzaamheid & Veiligheid
Bij de uit te voeren werkzaamheden staan veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo wordt
er alleen stapvoets gereden binnen de bebouwde kom, werken wij waar mogelijk met duurzame
materialen en machines en houden wij de bouwplaats zoveel mogelijk afgeschermd.
Inloopspreekuur
Er is wekelijks op woensdagmiddag om 13.00 een inloopspreekuur voor bewoners in de bouwkeet aan de
Kastanjelaan. Hier is onze projectleider en de toezichthouder van de gemeente Kaag en Braassem aanwezig.
Hier kunt u terecht met uw vragen.
Meer weten?
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie en vragen tijdens de
uitvoering kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer Melvin Overes, bereikbaar op 0172-602597/
06-16685308.

Met vriendelijke groet,
Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V.

BIJLAGE 1: Faseringsoverzicht fase 1 en 2 IKC te Leimuiden
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BIJLAGE 1: Faseringsoverzicht fase 1 en 2 IKC te Leimuiden

Uitleg:
De fases zijn weer onderverdeeld in deelgebieden. Dit om het werkgebied zo klein mogelijk te houden en
hiermee de overlast te beperken.
Werkzaamheden fase 2: vanaf 18-1-2021 tot 9-4-2021
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