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Transport ZijldUk Leiden, 19 mei 2017

Geachte heer, mevrouw,

Op 8 meijl. hebben wij u een brief (kenmerk: ) gestuurd waarin wij
meldden dat er per half mei transport over de Zijldijk zou gaan plaatsvinden
ten behoeve van de werkzaamheden in de Zweilanderpolder.

Met dit bericht laat ik u weten dat de aannemer in overleg met het
hoogheemraadschap afgelopen week heeft besloten om de aanvoer van
materiaal voor dijkverbetering Zweilanderpolder via het water te laten
plaatsvinden. Er vinden dus geen transporten over de Zijldijk plaats; ook
worden er daarom geen bouwkundige opnamen van woningen meer gedaan.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleíding van bovenstaande
informatie, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende via

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Omgevingsmanager
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Archimedesweg 1

postadres:
postbus 1 56
2300 AD Leidên
telefoon (071) 3 063 063
têleÍax (071) 5 123 916

intêrnet : www,rijnland.net
e-mail; post@rijnland.net

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duideliike regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

KvK nummêr; 51137747 BTW nrrmmer: N1813765928801
Meer weten? Wij verwijzen u gràag naar onze Algemene
Vootwaarden.
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'nonden: dinsdag 9 mei 2017 14:04

CC: gemeente leiderdorp
Onderurerp: Re: Transport over de Zijldijk

Beste , alle gesproken per telefoon
ik ben het niet eens met de manier waarop ik geïnformeerd ben over de geplande transporten over de zijldijk
voor de ophoging ed. van de dijken in de Zweilandpolder,
mijn eerste contact rnet het hoogheemraadschap over deze werkzaamheden , die ik na het zelf constateren
van wel erg veel ZWAAR BELADEN VRACHTWAGENS
over de zrjldijk richting kaag er achter kwam dat deze bedoelt zijn voor het aanvoeren van de benodigde
materialen voor het project dijkverbetering Zweilandpolder,
op 28 april 2017, na 18 minuten wachttijd aan de telefoon heb ik mijn bezwaren bij _ l kenbaar
gemaakt, met de toezegging at er onmiddellijk actie zou
worden ondernomen, terugbellen, na ruim een week niets vernomen te hebben op 5 meiweer gebeld,
eindelijk werd ik terug gebeld, gesproken met

. .'nieuw het probleem uitgelegd, mijn woning is NIET ONDERHETD EN STMT dicht op de weg, dergelijke
Yransporten van meer dan 50 ton over een smal dijkje, welke overigens voor het grootste deel afgekeurd door
HOOGHEEMRAADSCHAP 15 ONVERANTWOORD ll! de kans dat mijn woning schade oploopt is zeer aanzienlijk
!!! ondanks mijn bezwaren en
uitleg van de mogelijkheid om gebruik te maken van de provinciale losplaats aan de zijldijk en verder vervoer
over het water, was het mosterd na de maaltijd, het genomen besluit is zonder INSPRAAKPROCEDURE
GENOMEN de bewoners zijn van te voren niet geïhformeerd, ik heb er zelf achter moeten komen !ll de
afspraak met :was dat hij maandag 8 mei contact zou op nemen met mij voor een
afspraak met de aannemer en hijzelf om de situatie ter plekke in ogenschouw te nemen en als gelijkwaardige
partners tot een oplossing te komen, er is ook geopperd om trillings-apparatuur te plaatsen, er is NIET terug
gebeld door , ik heb zelf gebeld naar aanleiding van de door U gestuurde e-mail uw
kenmerk , deze mail vrijwaart U niet om de toegezegde afspraak NIET NA TE KOMEN !!
overigens gelden mijn bezwaren ook voor de komende dijkverzwaring en groot onderhoud aan de zijldijk lll
waaryan ik ook via de mail heb uitgelegd wat de mogelijke schade kan zijn bij vervoer over de zíjldijk, de
afgelopen kade en dijkverbetering aan de zUldfik , ook het gedeelte in tylingen uitgevoerd door de Beensgroep
iS VOLLEDIG TRANSPORT OVER HET WATER GEGMN VANAF DE PROVINCIALE LOSWAL, OPGENOMEN IN HET
BESTEK !!!! DUS HET KAN WEL DEGELIJK, U DIENT TEN ALLE TIJDEN REKENING ÏE HOUDEN
CN VAN TE VOREN OVERLEG TE PLEGEN EN TE INFORMEREN MET ALLE BELANGHEBBENDE en niet ALLEEN de
AANNEMER, het kan niet zo zijn om de burger voor een voldongen feit te stellen zonder overleg of inspraak,
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