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betreft : Voortgang Engelendaal

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Sinds maart dit jaar wordt buiten hard gewerkt aan het Engelendaal als onderdeel van het
IVVP. ln deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen rond dit
project.

Recentelijk is gecommuniceerd dat de asfaltlagen onder de toplaag slechter waren dan uit
eerder onderzoek was gebleken. De gemeente en de uitvoerder zijn daarop extra onderzoek
gestart om na te gaan welke werkzaamheden extra uitgevoerd zouden moeten worden en of
deze tijdens de huidige uitvoering meegenomen kunnen worden.

Wij hebben geconcludeerd is dat dit niet het geval is, voornamelijk vanuit economisch
rendement. Het project IVVP Engelendaal zal derhalve ongewijzigd uitgevoerd worden. Dit
houdt in het functioneel wijzigen van de kruispunten, vervanging van de verkeerslichten en het
aanbrengen van geluidsreducerend asfalt. Deze werkzaamheden worden in de
zomermaanden afgerond.

De slechte staat van de onderlagen van het asfalt geeft evenwel aanleiding om na te gaan
hoe en wanneer groot onderhoud aan het Engelendaal dient plaats te vinden. Binnen het
IBOR staat groot onderhoud van het Engelendaal ingepland voor 2024. Dit sluit goed aan bij
de huidige werkzaamheden (de economische levensduur van geluidsreducerend asfalt is
ongeveer 10 jaar). De aanvullende onderzoeken geven wel aanleiding om het budget voor het
repareren van het asfalt de komende jaren te verhogen met gemiddeld â15.000,- per jaar. Dit
wordt binnen het lBOR opgevangen. Hiermee rekening houdend is er voor gekozen om aan
de vervangingsdatum van 2024 vast te houden.
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Voor aanvullende vragen omtrent de huidige uitvøering van het Engelendaal en het IVVP kunt
u Contact opnemen met Denijs van Roijen (06-4680 9353, dvr@leiderdorg.nl). Voor vragen
omtrent de toekemstíge vervanging van het Engelendaal en het IBOR kunt u Contact
opnemen met Rajan Roepan ((071) 5458 557, r.roegan@leiderdorg.nE).
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