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In de Raad van 13 juli 2020 stelde LPL vragen over het slechte wegdek van het Jaagpad.
Vraag 4 luidde als volgt: 

4.Op welke termijn kan de inwoner hier resultaat van verwachten?

Antwoord: De concrete werkzaamheden zijn gepland voor de 1e kw 2021. Dit heeft te maken 
dat de procedures, financiën, voorbereiden vormgegeven moeten worden.

Vandaag (5 februari 2021) lezen wij in het Leidsch Dagblad een artikel over deze kwestie. Op 
vragen van een inwoner over de uitvoering van de werkzaamheden heeft een woordvoerder 
het volgende gezegd:
Wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd, is niet bekend.



Vraag: 
1. Hoe verhoudt zich die uitspraak met de toezegging n.a.v. de LPL vragen, dat 

uitvoering in het 1e kwartaal 2021 zal plaatsvinden? 
2. Wordt er van die planning afgeweken, en waarom?
3. Zo ja. Wat is de nieuwe planning? 

Antwoord:
1. Ten tijde van de beantwoording in de raadsvergadering d.d. 13 juli 2020, speelde de 

gedachte om de werkzaamheden van het Jaagpad te combineren met de 
werkzaamheden aan de Achthovenerweg. Deze werkzaamheden stonden namelijk in 
eerste instantie gepland in het 1e kwartaal van 2021. Naderhand zijn deze twee 
deelprojecten separaat opgepakt, waardoor de Achthovenerweg eerder is uitgevoerd 
(4e kwartaal 2020). Het Jaagpad stond zoals aangegeven vooralsnog gepland in het 1e 
kwartaal 2021. 

Omdat er nog restwerkzaamheden zijn aan de Achthovenerweg, gaan we dat 
combineren met de werkzaamheden het Jaagpad. De werkzaamheden aan het asfalt 
zijn weersafhankelijk en zal voor de 1e kwartaal niet meer haalbaar zijn. Daarom 
worden de werkzaamheden doorgeschoven naar het 2e kwartaal 2021. De 
werkzaamheden aan het Jaagpad richten zich op het herstel van het pad (scheuren 
vullen en gevaarzettingen door wortelopdruk bij o.a. monumentale bomen). 

2. Ja, door de onvoorspelbare weersomstandigheden waren de werkzaamheden aan het 
Jaagpad niet te plannen in het 1e kwartaal

3. Begin 2e kwartaal 2021


