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11 februari 2019

Leiderdorp, 7 februari 2019

Betreft: Asfalteren Zijldijk tussen huisnummers 39 en 4l

L.s.,

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland is aannemersbedrijf Ploegam BV sinds oktober
201 8 bezig met de uitvoeringswerkzaamheden aan het project Dijkverbetering Zi3tai;t in ae
Boterhuispolder te Leiderdorp/ Warmond.

Ondanks het feit dat Ploegam veel van haar werkzaamheden vanafpontons op het water uitvoert
hebben mobiele kranen en zware vrachtwagens het wegdek van de Zijldijk bêhoorlijk beschadigd.
Dit is mede in hand gewerkt door het wel uitgraven aan de waterzijde van een deel van het taluá ten
behoeven van het heien van de stalen profielplaten in de waterkanimaa. na het heien niet tijdig genoeg
aanvullen met zand en als laatste het aanvullen met grond c.q. puin.
Het gevolg van een en ander is dat ook op het Leiderdorpse stuk van de Zijldijk tussen de
woningnummers 39'41 de weg emstig is beschadigd. Her en der vertoont hetásfalt lange scheuren en
zijn er de nodige verzakkingen.
Wtj zrjn als bewoners geïhformeerd dat het Teylingse deel van de Zijldijk in week 1l en 12 zal
worden geasfalteerd, maar wij hebben niets vemomen over het asfalieren van het bewuste
Leiderdorpse deel.

Bij deze verzoek ik u als dagelijkse gebruiker het Leiderdorpse deel tussen Zijldijk3g- 4l eveneens in
de asfalteringswerkzaamheden te laten meenemen.
Als deze asfalteringswerkzaamheden alsnog worden uitgevoerd, dan verzoek ik u ook aan weerszijden
van het asfalt de kanten aan te vullen met verzwaarde grond omdat er nu al forse hoogteverschillen
zijn tussen de bovenkant van de weg en de naastgelegen taluds met alle risico's van dien zoals het van
de weg raken van auto's en fietsers.

Graag verneem ik op korte termijn of de gemeente Leiderdorp acties op dit onderwerp ondemeemt.

Hoogachtend,

CC: dhr / Hoogheemraadschap van Rijnland


