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Geachte heer, mevrouw,

De gemeente voert binnenkort werkzaamheden uit aan het grasveld van het
scholencomplex aan de Leeuwerikstraat. ln deze brief informeren wij u over de
werkzaamheden.

Werkzaamheden.
Aannemingsbedrijf Van der Meer voert in opdracht van de gemeente de
werkzaamheden uit. Deze bestaan uit het draineren, aanbrengen van lichte
glooiingen en opnieuw inzaaien van delen van het gras.
Tijdens deze werkzaamheden is het niet wenselijk dat er kinderen spelen. Na
bewerkíng en het inzaaien is het grasveld enkele weken niet bespeelbaar. we
verzoeken u en uw kinderen hiermee rekening te houden.

Speeltoestel
De ondergrond bleek zodanig beschadigd dat herstellen niet mogelijk was.
ln overleg met de scholen en gebruikers is besloten voorlopig geen vervanging te
realiseren omdat er mogelijk andere wensen zijn met betrekking tot de ondergrond
Er zijn dan ook hekken geplaatst waardoor het toestel niet bruikbaar is. Na
overeenstemming voor een nieuwe ondergrond kan het echter nog wel enige tijd in
beslag nemen tot uitvoering in verband met de planning van de aannemer en
weersomstandigheden. Tot nader order is het speeltoestel dan ook buiten gebruik.
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Planning
De werkzaamheden starten op maandag 29 april en nemen, onder voorbehoud van

omstandigheden 2-3 weken in beslag'

Bereikbaarheid
ln verband met de aan- en afvoer van materiaal zal de aannemer enkele

parkeerplaatsen in gebruÍk nemen. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden

Overige werkzaamheden
De scholen, kinderopvang en gebruikers hebben bij de gemeente het verzoek

gedaan de ruimte van de 2 kleuterpleinen binnen de hekken te vergroten' Dit zou

áenvoudig kunnen door het door het hekwerk te verplaatsen. Deze mogelijkheid

willen we graag aan u voorleggen oP:

wanneer:
tijd:
waar:

woensdag 8 mei 2019

19.00 - 20.00 uur
OBS Prins Willem-Alexander
Leeuwerikstraat 6

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Carla Rijling of Twahied

Nurmohamed via (071) 54 58 500 of wiikreeie@leiderdorp'nl '

Hoogachte
en wethouders,

L.M. Driessen-Jansen
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