
Leiderdorp, 24 februari 2OL9

Burgemeester en wethouders en gemeenteraad van Leiderdorp

Betreft aanvullende informatie vervanging Driegatenbrug en de mogelijke omleidingsroute
gedurende de bouwtijd van de nieuw brug.

lk heb U allen in mijn mail van L7 januari 20L9 met grote verbijstering kennis laten nemen over de
gang van zaken omtrent het bepalen van de tijdelijke omleidingsroute nodig voor de vervanging van
de Driegatenbrug.
Hierbij het vervolg om U volledig te informeren over de verder te nemen stappen en besluitvorming
Op de laatste bijeenkomst met de wethouder Daan binnendijk, de aannemer en de heer

I ls afgesproken dat er een monitoring zal plaatsvinden van onze woning er zal worden
gereden met vrachtwagens om een deze manier een goed beeld te krijgen van de eventuele
gevolgen, uitgevoerd doorQuatttro Expertise op 22 februari2Olg in opdrachtvan de aannemer
Schouls, wat mij zeer bevreemd, ik heb dan ook de vraag gesteld of de aanneemsom inclusief of
exclusief de kosten zijn opgenomen voor de aan te wijzen omleidingsroute, er is ook door de
wethouder aangegeven dat de alternatieve route door de polder dus niet onmogelijk is maar wel 5x
zoveel zal gaan kosten, is er rekening gehouden met de grote voordelen die de alternatieve route
bied, gelijk kunnen starten na de herstelwerkzaamheden van de zijldijk, een veilige en overzichtelijke
route, het alternatief voor het langzame verkeer , de nieuwe weg blijft hiervoor volledig beschikbaar,
ls er rekening gehouden met de complete vervanging van het wegdek van de nieuwe weg als deze
gedurende de bouw van de driegaten brug als omleidingsroute wordt gebruikt en daarna compleet is
verwoest?? ( zie de zijldijk leiderdorps gedeelte dat nu ook compleet kapot wordt gereden )

Ook is mij verzocht commentaar en aanvulling te geven op het verslag van de bijeenkomst van 23
januari 2019, welke mij op 13 februari is overhandigd,
Mijn commentaar met aanvullende vragen zit er bij als bijlage , tevens het verslag van de
bijeenkomst op 23 januari 2019,

lk blijf U op de hoogte houden en vertrouw er op dat mijn meedenken serieus zal worden genomen

Met vriendelijke groet,

bijlage: verslag bijeenkomst 23 januari 2019, en commentaar /aanvulling
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Aanwezig

Opsteller
Datum overleg
Aanvang
Locatie
Kenmerk en datum

I eetreft

: D, (Daan) Binnendijk - Gem. Leiderdorp fDB)

23januari 2019
11.30 uur
Willem-Alexanderlaan 1 , te Leiderdorp - vergaderkamer 620180065

: Overleg n.a.v. alternatief voorstel van_de heer .
vervangen van de Driegatenbrug

m.b.t.

Agenda:

Bespreken voorstel omleidingsroute van de heer - n.a.v. de vervanging van deDriegatenbrug

heeft de arternatieve route gereden en gefirmd. Dít om te kijken of deroute geschíkt is.

N.a.v. het filmpje heeft dhr. Binnendijk een aantal aandachtpunten opgenoemd:- wegdek is voor recreatief gebruÍk aangelegd.- staan max. 5 ton borden- weg wordt anders stuk gereden door zwaar verkeer- bruggen zijn niet geschikt voor breed (tanoaouwiËrteer- t-splitsing is gevaarlijk met tegenverkàer- één brug is te hoog om auto's/vrachtverkeer overheen te raten gaan- de betonnen brug is niet aan ie passen

Dhr. draagt verschiltende oplossingen aan:- de bruggen die risico op schade ropén, ti:o"li:t vervangen voor baireybruggen- 9"rg bruggen kun je huren en kopen- Bocht kan verbreed worden met platen- ook zijn er 2 stukken paden verhard aangeregd (zogeheten trekkers pad)

Dhr geeft tevens aan dat hij de gekozen omleidÍngsroute erg gevaarlijk vind entevens vreest dat de trillingen van hèt zwàre verkeer nug-ii"rr" gevolgen heeft voor debouwkundige staat van ziin huis.

I yindt dat de aangedragen route van dhr
ook aan out Juï"g niet geschikt is. 

uute van onr niet geschikt is' Hij kaart
Rijplaten mogen niet gepiaatst worden op.openbare wegen. Dit omdat ze spiegergradworden in de winterperiode en zelfs in de hoeken ";Ë; ;aan en daardoor een extragevaar vormen voor de weggebruiker.

draagt aan om expertise bureau Quattro in te schakelen. Dit bedrijf plaatstmeetpunten bij de woning van dhr. ' vervorgens ká; er worden proefgeredenworden met gelíjksoortigè (vracht) auto's zodat ei ilfi;; gedaan kunnen worden.
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Aan de hand van het advies van het bureau verder kijken.

Dhr verteld dat dit bureau al eerder metingen heeft gedaan. Dat daardoor ook
slagbomen zijn geplaatst in het verleden.
Hoog Heemraadschap heeft ook de meetgegevens van euattro, alleen heeft dhr
geen inzage in deze gegevens omdat ze zijn beschermd.

belt met Quattro om deze gegevens op te vragen. Quattro kan deze gegevêns
afieen niet terug vinden, maar gaat het uitzoeken en belt terug voor advies.

De volgende punten zijn afgesproken:

Er wordt informatie opgevraagd bij Quattro over de metingen die in het verleden
door hun zijn uitgevoerd.
Dh; '- ---- geeft schriftelijk toestemming voor onderzoek.Dh stuurt documentatie die in het verleden verzameld is over zijn huis en
nu retevaÍrl rs voor ons, o,a. de brieven van Hoog Heemraadschap

Aan de hand van de informatie die hieruít voortkomt, wordt er eventueel een
vervolgonderzoek aangevraagd bij euattro.

r vraagt de revisiegegevens op van de alternatieve route.
rr wordt een kostenberekening gedaan van de alternatieve route
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