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Definitief Ontwerp Greenberg IKC de Lei e.o.

Beste inwoner van Leimuiden,
Eind 2020 is het nieuwe IKC de Lei in gebruik genomen. Rond de zomer 2020 is aannemer
J.M. van Vliet uit Ter Aar gestart met de werkzaamheden om de infrastructuur te verbeteren.
Begin 2021 heeft VSM sloopwerken uit Leiderdorp de voormalige basisscholen Torenvalk en
de Schakel gesloopt. Er is veel gebeurd in het gebied en de werkzaamheden aan de
hoofdinfrastructuur zijn bijna afgerond.
De afgelopen periode is het voorlopig inrichtingsplan van Greenberg Design Outdoor Spaces
uitgewerkt naar het definitief ontwerp voor het gebied. Het definitief ontwerp is door het
college vastgesteld. In deze brief geven wij een update over het project en vertellen wij u
graag meer over het plan en de bijbehorende werkzaamheden.
Oplevering werkzaamheden van Vliet
Aannemer J.M. van Vliet uit Ter Aar levert het project IKC de Lei infrastructuur op 16 april
2021 aan de gemeente op. Dit houdt in dat alle nieuwe parkeerplaatsen, de fietspaden en
trottoirs gereed zijn. De buitendienst van de gemeente Kaag en Braassem gaat op een
geschikt moment nog een aantal bomen en groenstroken in het gebied planten. Na
oplevering wordt de nieuwe fiets- en voetgangersbrug bij de Prunusstraat gerealiseerd.
Ondertussen beginnen we met het aanleggen van de elementen uit het plan van Greenberg
Outdoor Spaces.
Wat gaan we nog doen?
De locatie van de inmiddels gesloopte basisschool de Schakel krijgt een ware transitie. U
kunt hier straks genieten van een mooie omgeving waarin spelen, ontmoeten, wandelen en
een Tiny Forest een plek krijgen en waar het heerlijk toeven is van jong tot oud. Op de
locatie van de voormalige Torenvalk wordt een trapveldje en een jeu de boules-baan
gerealiseerd. Dit trapveldje wordt de komende weken gereed gemaakt, ingezaaid en zal
omstreeks week 22 / 23 van 2021 in gebruik genomen kunnen worden.
Tot die tijd zal het terrein afgeschermd zijn met bouwhekken.
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Denkt u mee over de speelelementen op de locatie van de Schakel?
Binnen het plan van locatie de Schakel is nog ruimte om mee te denken over invulling van de
speelelementen. In het plan van Greenberg kunt u zien dat er een aantal ontwerpen en
verschillende speelelementen zijn voorgesteld voor deze locatie. Na eerder overleg is
ingestoken om dit gebied zoveel mogelijk natuurlijk in te richten, daarom betreffen dit
voornamelijk natuurlijke speelelementen. Wij nodigen u graag uit om nog ideeën in te dienen
voor de inrichting van dit gebied. Daarbij willen wij u meegeven dat er met het beschikbare
budget een invulling is gegeven aan het gebied zoals u ziet in het ontwerp van Greenberg.
Met uw ideeën en het huidige plan zullen we vervolgens een afweging moeten maken wat
(financieel) haalbaar is. Wilt u in gesprek over dit ontwerp of heeft u ideeën? Deze kunt u
voor 22 april per mail indienen bij Maurice Griffioen mgriffioen@kaagenbraassem.nl.
Werkzaamheden en planning
Op hoofdlijnen met verwachte afronding:
• Afronding hoofdinfrastructuur 16 april 2021
• Afronding en verwachte opening speelvoorzieningen eind juni 2021
• Afronding aanleg fiets / voetgangersbrug Prunusstraat eind mei 2021
• Aanleg bomen en planten na de zomer 2021
• Aanleg Tiny Forest na de zomer 2021
Omgeving en hinder
Wij snappen dat u zich wellicht zorgen maakt over de bereikbaarheid en impact op de
omgeving van alle werkzaamheden. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede
bereikbaarheid en maakt per activiteit en opgave afspraken met de initiatiefnemer. Verder
wordt u via de verschillende projecten apart geïnformeerd over de aangepaste planning en
het vervolgen van de werkzaamheden. U kunt hierover informatie terugvinden via de website
of de BouwApp.
Communicatie en omgevingsmanagement
In Leimuiden zijn op dit moment diverse projecten in uitvoering of in voorbereiding.
De gemeente Kaag en Braassem maakt bij een aantal projecten gebruik van de
BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van
projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende
bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play
Store (Android). Een handig communicatiemiddel om altijd op de hoogte te zijn!
Meer weten?
Heeft u vragen? Vraag naar onze projectleider F.W. van Haastregt te bereiken op 06 46 97
33 40 of stel uw vraag via de BouwApp of het contactformulier op onze website.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
namens hen,
manager afdeling Ontwikkeling,
drs. J.J. Démoed

