
 
 
Gemeente Leiderdorp 
D. Stuart 
d.stuart@leiderdorp.nl  *Z03592B572C* 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 3 september 2020 heeft u een brief ontvangen over het gevelisolatieonderzoek 
dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de herinrichting van de Simon Smitweg.  
Voor het gevelisolatieonderzoek heeft u een aantal maanden geleden toestemming 
verleend via een toestemmingsverklaring. Met deze brief informeren wij u over de 
voortgang van het gevelisolatieonderzoek.   
 
Het gevelisolatieonderzoek 
In de afgelopen periode heeft de gemeente een gespecialiseerd onderzoeksbureau 
aangetrokken voor het uitvoeren van het gevelisolatieonderzoek. De gemeente 
heeft hiervoor de opdracht gegeven aan DGMR Industrie, verkeer en Milieu B.V. uit 
Den Haag. Binnenkort nemen zij contact met u op om een afspraak in te plannen 
voor een bouwkundige opname van de woning. Tijdens het bezoek kijkt het bureau 
naar de indeling van de woning, het aanwezige glas, de kozijnen en de ventilatie. 
Vervolgens bepalen zij aan de hand van een berekening of uw woning in 
aanmerking komt voor het treffen van geluidwerende maatregelen. De resultaten 
van het gevelisolatieonderzoek zijn eind juli 2021 beschikbaar.  
 
Uw contactgegevens 
In onze huidige lijst met contactgegevens ontbreekt nog een groot aantal 
telefoonnummers en e-mailadressen. Graag ontvangen wij voor woensdag 28 april 
2021 uw contactgegevens (telefoonnummer + e-mailadres) waarop het 
onderzoeksbureau u kan bereiken voor het maken van een bezoekafspraak. U kunt 
uw contactgegevens toesturen aan de heer Van der Marel, via 
h.van.der.marel@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘contactgegevens 
gevelisolatieonderzoek’.  

 Aan de bewoners van 
Holtlant 2 
2353 GD Leiderdorp 
   
 
   
 

datum : 20 april 2021 
ons kenmerk 
 

: Z/20/106832/237178 
 

Betreft :  Aankondiging gevelisolatieonderzoek Simon Smitweg 

mailto:d.stuart@leiderdorp.nl
mailto:h.van.der.marel@leiderdorp.nl


-2- 

 
Coronamaatregelen 
Tijdens het bezoek houden de medewerkers van het onderzoeksbureau DGMR zich 
aan de coronamaatregelen. Als de richtlijnen van de Rijksoverheid het toestaan, 
willen zij het bezoek aan uw woning inplannen in de periode van week 18 t/m week 
20. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de herinrichting van de Simon Smitweg kunt u vinden op onze 
projectwebsite via www.leiderdorp.nl/simonsmitweg. Daarnaast kunt u bij vragen 
contact opnemen met de heer Van der Marel via h.van.der.marel@leiderdorp.nl. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
D. Stuart 
Projectleider herinrichting Simon Smitweg 
Gemeente Leiderdorp 

http://www.leiderdorp.nl/simonsmitweg
mailto:h.van.der.marel@leiderdorp.nl
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Gemeente Leiderdorp 
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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 3 september 2020 heeft u een brief ontvangen over het gevelisolatieonderzoek 
dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de herinrichting van de Simon Smitweg.  
Voor het gevelisolatieonderzoek heeft u een aantal maanden geleden toestemming 
verleend via een toestemmingsverklaring. Met deze brief informeren wij u over de 
voortgang van het gevelisolatieonderzoek.   
 
Het gevelisolatieonderzoek 
In de afgelopen periode heeft de gemeente een gespecialiseerd onderzoeksbureau 
aangetrokken voor het uitvoeren van het gevelisolatieonderzoek. De gemeente 
heeft hiervoor de opdracht gegeven aan DGMR Industrie, verkeer en Milieu B.V. uit 
Den Haag. Binnenkort nemen zij contact met u op om een afspraak in te plannen 
voor een bouwkundige opname van de woning. Tijdens het bezoek kijkt het bureau 
naar de indeling van de woning, het aanwezige glas, de kozijnen en de ventilatie. 
Vervolgens bepalen zij aan de hand van een berekening of uw woning in 
aanmerking komt voor het treffen van geluidwerende maatregelen. De resultaten 
van het gevelisolatieonderzoek zijn eind juli 2021 beschikbaar.  
 
Uw contactgegevens 
In onze huidige lijst met contactgegevens ontbreekt nog een groot aantal 
telefoonnummers en e-mailadressen. Graag ontvangen wij voor woensdag 28 april 
2021 uw contactgegevens (telefoonnummer + e-mailadres) waarop het 
onderzoeksbureau u kan bereiken voor het maken van een bezoekafspraak. U kunt 
uw contactgegevens toesturen aan de heer Van der Marel, via 
h.van.der.marel@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘contactgegevens 
gevelisolatieonderzoek’.  

 
 
 
 

Aan de bewoners van 
Holtlant 1 
2353 GD Leiderdorp 
   
 
   
 

datum : 20 april 2021 
ons kenmerk 
 

: Z/20/106832/237178 
 

Betreft :  Aankondiging gevelisolatieonderzoek Simon Smitweg 
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Coronamaatregelen 
Tijdens het bezoek houden de medewerkers van het onderzoeksbureau DGMR zich 
aan de coronamaatregelen. Als de richtlijnen van de Rijksoverheid het toestaan, 
willen zij het bezoek aan uw woning inplannen in de periode van week 18 t/m week 
20. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de herinrichting van de Simon Smitweg kunt u vinden op onze 
projectwebsite via www.leiderdorp.nl/simonsmitweg. Daarnaast kunt u bij vragen 
contact opnemen met de heer Van der Marel via h.van.der.marel@leiderdorp.nl. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
D. Stuart 
Projectleider herinrichting Simon Smitweg 
Gemeente Leiderdorp 
 
 
 
 
 
 

http://www.leiderdorp.nl/simonsmitweg
mailto:h.van.der.marel@leiderdorp.nl


 
 
Gemeente Leiderdorp 
D. Stuart 
d.stuart@leiderdorp.nl  *Z03592B572C* 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 3 september 2020 heeft u een brief ontvangen over het gevelisolatieonderzoek 
dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de herinrichting van de Simon Smitweg.  
Voor het gevelisolatieonderzoek heeft u een aantal maanden geleden toestemming 
verleend via een toestemmingsverklaring. Met deze brief informeren wij u over de 
voortgang van het gevelisolatieonderzoek.   
 
Het gevelisolatieonderzoek 
In de afgelopen periode heeft de gemeente een gespecialiseerd onderzoeksbureau 
aangetrokken voor het uitvoeren van het gevelisolatieonderzoek. De gemeente 
heeft hiervoor de opdracht gegeven aan DGMR Industrie, verkeer en Milieu B.V. uit 
Den Haag. Binnenkort nemen zij contact met u op om een afspraak in te plannen 
voor een bouwkundige opname van de woning. Tijdens het bezoek kijkt het bureau 
naar de indeling van de woning, het aanwezige glas, de kozijnen en de ventilatie. 
Vervolgens bepalen zij aan de hand van een berekening of uw woning in 
aanmerking komt voor het treffen van geluidwerende maatregelen. De resultaten 
van het gevelisolatieonderzoek zijn eind juli 2021 beschikbaar.  
 
Uw contactgegevens 
In onze huidige lijst met contactgegevens ontbreekt nog een groot aantal 
telefoonnummers en e-mailadressen. Graag ontvangen wij voor woensdag 28 april 
2021 uw contactgegevens (telefoonnummer + e-mailadres) waarop het 
onderzoeksbureau u kan bereiken voor het maken van een bezoekafspraak. U kunt 
uw contactgegevens toesturen aan de heer Van der Marel, via 
h.van.der.marel@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘contactgegevens 
gevelisolatieonderzoek’.  

 Aan de bewoners van 
Holtlant 3 
2353 GD Leiderdorp 
   
 
   
 

datum : 20 april 2021 
ons kenmerk 
 

: Z/20/106832/237178 
 

Betreft :  Aankondiging gevelisolatieonderzoek Simon Smitweg 
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Coronamaatregelen 
Tijdens het bezoek houden de medewerkers van het onderzoeksbureau DGMR zich 
aan de coronamaatregelen. Als de richtlijnen van de Rijksoverheid het toestaan, 
willen zij het bezoek aan uw woning inplannen in de periode van week 18 t/m week 
20. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de herinrichting van de Simon Smitweg kunt u vinden op onze 
projectwebsite via www.leiderdorp.nl/simonsmitweg. Daarnaast kunt u bij vragen 
contact opnemen met de heer Van der Marel via h.van.der.marel@leiderdorp.nl. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
D. Stuart 
Projectleider herinrichting Simon Smitweg 
Gemeente Leiderdorp 
 
 
 
 
 

http://www.leiderdorp.nl/simonsmitweg
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Gemeente Leiderdorp 
D. Stuart 
d.stuart@leiderdorp.nl  *Z03592B572C* 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 3 september 2020 heeft u een brief ontvangen over het gevelisolatieonderzoek 
dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de herinrichting van de Simon Smitweg.  
Voor het gevelisolatieonderzoek heeft u een aantal maanden geleden toestemming 
verleend via een toestemmingsverklaring. Met deze brief informeren wij u over de 
voortgang van het gevelisolatieonderzoek.   
 
Het gevelisolatieonderzoek 
In de afgelopen periode heeft de gemeente een gespecialiseerd onderzoeksbureau 
aangetrokken voor het uitvoeren van het gevelisolatieonderzoek. De gemeente 
heeft hiervoor de opdracht gegeven aan DGMR Industrie, verkeer en Milieu B.V. uit 
Den Haag. Binnenkort nemen zij contact met u op om een afspraak in te plannen 
voor een bouwkundige opname van de woning. Tijdens het bezoek kijkt het bureau 
naar de indeling van de woning, het aanwezige glas, de kozijnen en de ventilatie. 
Vervolgens bepalen zij aan de hand van een berekening of uw woning in 
aanmerking komt voor het treffen van geluidwerende maatregelen. De resultaten 
van het gevelisolatieonderzoek zijn eind juli 2021 beschikbaar.  
 
Uw contactgegevens 
In onze huidige lijst met contactgegevens ontbreekt nog een groot aantal 
telefoonnummers en e-mailadressen. Graag ontvangen wij voor woensdag 28 april 
2021 uw contactgegevens (telefoonnummer + e-mailadres) waarop het 
onderzoeksbureau u kan bereiken voor het maken van een bezoekafspraak. U kunt 
uw contactgegevens toesturen aan de heer Van der Marel, via 
h.van.der.marel@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘contactgegevens 
gevelisolatieonderzoek’.  

 Aan de bewoners van 
Holtlant 4 
2353 GD Leiderdorp 
   
 
   
 

datum : 20 april 2021 
ons kenmerk 
 

: Z/20/106832/237178 
 

Betreft :  Aankondiging gevelisolatieonderzoek Simon Smitweg 

mailto:d.stuart@leiderdorp.nl
mailto:h.van.der.marel@leiderdorp.nl
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Coronamaatregelen 
Tijdens het bezoek houden de medewerkers van het onderzoeksbureau DGMR zich 
aan de coronamaatregelen. Als de richtlijnen van de Rijksoverheid het toestaan, 
willen zij het bezoek aan uw woning inplannen in de periode van week 18 t/m week 
20. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de herinrichting van de Simon Smitweg kunt u vinden op onze 
projectwebsite via www.leiderdorp.nl/simonsmitweg. Daarnaast kunt u bij vragen 
contact opnemen met de heer Van der Marel via h.van.der.marel@leiderdorp.nl. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
D. Stuart 
Projectleider herinrichting Simon Smitweg 
Gemeente Leiderdorp 
 
 
 
 
 

http://www.leiderdorp.nl/simonsmitweg
mailto:h.van.der.marel@leiderdorp.nl


 
 
Gemeente Leiderdorp 
D. Stuart 
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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 3 september 2020 heeft u een brief ontvangen over het gevelisolatieonderzoek 
dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de herinrichting van de Simon Smitweg.  
Voor het gevelisolatieonderzoek heeft u een aantal maanden geleden toestemming 
verleend via een toestemmingsverklaring. Met deze brief informeren wij u over de 
voortgang van het gevelisolatieonderzoek.   
 
Het gevelisolatieonderzoek 
In de afgelopen periode heeft de gemeente een gespecialiseerd onderzoeksbureau 
aangetrokken voor het uitvoeren van het gevelisolatieonderzoek. De gemeente 
heeft hiervoor de opdracht gegeven aan DGMR Industrie, verkeer en Milieu B.V. uit 
Den Haag. Binnenkort nemen zij contact met u op om een afspraak in te plannen 
voor een bouwkundige opname van de woning. Tijdens het bezoek kijkt het bureau 
naar de indeling van de woning, het aanwezige glas, de kozijnen en de ventilatie. 
Vervolgens bepalen zij aan de hand van een berekening of uw woning in 
aanmerking komt voor het treffen van geluidwerende maatregelen. De resultaten 
van het gevelisolatieonderzoek zijn eind juli 2021 beschikbaar.  
 
Uw contactgegevens 
In onze huidige lijst met contactgegevens ontbreekt nog een groot aantal 
telefoonnummers en e-mailadressen. Graag ontvangen wij voor woensdag 28 april 
2021 uw contactgegevens (telefoonnummer + e-mailadres) waarop het 
onderzoeksbureau u kan bereiken voor het maken van een bezoekafspraak. U kunt 
uw contactgegevens toesturen aan de heer Van der Marel, via 
h.van.der.marel@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘contactgegevens 
gevelisolatieonderzoek’.  

 Aan de bewoners van 
Holtlant 5 
2353 GD Leiderdorp 
   
 
   
 

datum : 20 april 2021 
ons kenmerk 
 

: Z/20/106832/237178 
 

Betreft :  Aankondiging gevelisolatieonderzoek Simon Smitweg 

mailto:d.stuart@leiderdorp.nl
mailto:h.van.der.marel@leiderdorp.nl


-2- 

 
Coronamaatregelen 
Tijdens het bezoek houden de medewerkers van het onderzoeksbureau DGMR zich 
aan de coronamaatregelen. Als de richtlijnen van de Rijksoverheid het toestaan, 
willen zij het bezoek aan uw woning inplannen in de periode van week 18 t/m week 
20. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de herinrichting van de Simon Smitweg kunt u vinden op onze 
projectwebsite via www.leiderdorp.nl/simonsmitweg. Daarnaast kunt u bij vragen 
contact opnemen met de heer Van der Marel via h.van.der.marel@leiderdorp.nl. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
D. Stuart 
Projectleider herinrichting Simon Smitweg 
Gemeente Leiderdorp 
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Gemeente Leiderdorp 
D. Stuart 
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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 3 september 2020 heeft u een brief ontvangen over het gevelisolatieonderzoek 
dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de herinrichting van de Simon Smitweg.  
Voor het gevelisolatieonderzoek heeft u een aantal maanden geleden toestemming 
verleend via een toestemmingsverklaring. Met deze brief informeren wij u over de 
voortgang van het gevelisolatieonderzoek.   
 
Het gevelisolatieonderzoek 
In de afgelopen periode heeft de gemeente een gespecialiseerd onderzoeksbureau 
aangetrokken voor het uitvoeren van het gevelisolatieonderzoek. De gemeente 
heeft hiervoor de opdracht gegeven aan DGMR Industrie, verkeer en Milieu B.V. uit 
Den Haag. Binnenkort nemen zij contact met u op om een afspraak in te plannen 
voor een bouwkundige opname van de woning. Tijdens het bezoek kijkt het bureau 
naar de indeling van de woning, het aanwezige glas, de kozijnen en de ventilatie. 
Vervolgens bepalen zij aan de hand van een berekening of uw woning in 
aanmerking komt voor het treffen van geluidwerende maatregelen. De resultaten 
van het gevelisolatieonderzoek zijn eind juli 2021 beschikbaar.  
 
Uw contactgegevens 
In onze huidige lijst met contactgegevens ontbreekt nog een groot aantal 
telefoonnummers en e-mailadressen. Graag ontvangen wij voor woensdag 28 april 
2021 uw contactgegevens (telefoonnummer + e-mailadres) waarop het 
onderzoeksbureau u kan bereiken voor het maken van een bezoekafspraak. U kunt 
uw contactgegevens toesturen aan de heer Van der Marel, via 
h.van.der.marel@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘contactgegevens 
gevelisolatieonderzoek’.  

 Aan de bewoners van 
Holtlant 6 
2353 GD Leiderdorp 
   
 
   
 

datum : 20 april 2021 
ons kenmerk 
 

: Z/20/106832/237178 
 

Betreft :  Aankondiging gevelisolatieonderzoek Simon Smitweg 
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Coronamaatregelen 
Tijdens het bezoek houden de medewerkers van het onderzoeksbureau DGMR zich 
aan de coronamaatregelen. Als de richtlijnen van de Rijksoverheid het toestaan, 
willen zij het bezoek aan uw woning inplannen in de periode van week 18 t/m week 
20. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de herinrichting van de Simon Smitweg kunt u vinden op onze 
projectwebsite via www.leiderdorp.nl/simonsmitweg. Daarnaast kunt u bij vragen 
contact opnemen met de heer Van der Marel via h.van.der.marel@leiderdorp.nl. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
D. Stuart 
Projectleider herinrichting Simon Smitweg 
Gemeente Leiderdorp 
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Gemeente Leiderdorp 
D. Stuart 
d.stuart@leiderdorp.nl  *Z03592B572C* 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 3 september 2020 heeft u een brief ontvangen over het gevelisolatieonderzoek 
dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de herinrichting van de Simon Smitweg.  
Voor het gevelisolatieonderzoek heeft u een aantal maanden geleden toestemming 
verleend via een toestemmingsverklaring. Met deze brief informeren wij u over de 
voortgang van het gevelisolatieonderzoek.   
 
Het gevelisolatieonderzoek 
In de afgelopen periode heeft de gemeente een gespecialiseerd onderzoeksbureau 
aangetrokken voor het uitvoeren van het gevelisolatieonderzoek. De gemeente 
heeft hiervoor de opdracht gegeven aan DGMR Industrie, verkeer en Milieu B.V. uit 
Den Haag. Binnenkort nemen zij contact met u op om een afspraak in te plannen 
voor een bouwkundige opname van de woning. Tijdens het bezoek kijkt het bureau 
naar de indeling van de woning, het aanwezige glas, de kozijnen en de ventilatie. 
Vervolgens bepalen zij aan de hand van een berekening of uw woning in 
aanmerking komt voor het treffen van geluidwerende maatregelen. De resultaten 
van het gevelisolatieonderzoek zijn eind juli 2021 beschikbaar.  
 
Uw contactgegevens 
In onze huidige lijst met contactgegevens ontbreekt nog een groot aantal 
telefoonnummers en e-mailadressen. Graag ontvangen wij voor woensdag 28 april 
2021 uw contactgegevens (telefoonnummer + e-mailadres) waarop het 
onderzoeksbureau u kan bereiken voor het maken van een bezoekafspraak. U kunt 
uw contactgegevens toesturen aan de heer Van der Marel, via 
h.van.der.marel@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘contactgegevens 
gevelisolatieonderzoek’.  

 Aan de bewoners van 
Holtlant 7 
2353 GD Leiderdorp 
   
 
   
 

datum : 20 april 2021 
ons kenmerk 
 

: Z/20/106832/237178 
 

Betreft :  Aankondiging gevelisolatieonderzoek Simon Smitweg 
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Coronamaatregelen 
Tijdens het bezoek houden de medewerkers van het onderzoeksbureau DGMR zich 
aan de coronamaatregelen. Als de richtlijnen van de Rijksoverheid het toestaan, 
willen zij het bezoek aan uw woning inplannen in de periode van week 18 t/m week 
20. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de herinrichting van de Simon Smitweg kunt u vinden op onze 
projectwebsite via www.leiderdorp.nl/simonsmitweg. Daarnaast kunt u bij vragen 
contact opnemen met de heer Van der Marel via h.van.der.marel@leiderdorp.nl. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
D. Stuart 
Projectleider herinrichting Simon Smitweg 
Gemeente Leiderdorp 
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Gemeente Leiderdorp 
D. Stuart 
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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 3 september 2020 heeft u een brief ontvangen over het gevelisolatieonderzoek 
dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de herinrichting van de Simon Smitweg.  
Voor het gevelisolatieonderzoek heeft u een aantal maanden geleden toestemming 
verleend via een toestemmingsverklaring. Met deze brief informeren wij u over de 
voortgang van het gevelisolatieonderzoek.   
 
Het gevelisolatieonderzoek 
In de afgelopen periode heeft de gemeente een gespecialiseerd onderzoeksbureau 
aangetrokken voor het uitvoeren van het gevelisolatieonderzoek. De gemeente 
heeft hiervoor de opdracht gegeven aan DGMR Industrie, verkeer en Milieu B.V. uit 
Den Haag. Binnenkort nemen zij contact met u op om een afspraak in te plannen 
voor een bouwkundige opname van de woning. Tijdens het bezoek kijkt het bureau 
naar de indeling van de woning, het aanwezige glas, de kozijnen en de ventilatie. 
Vervolgens bepalen zij aan de hand van een berekening of uw woning in 
aanmerking komt voor het treffen van geluidwerende maatregelen. De resultaten 
van het gevelisolatieonderzoek zijn eind juli 2021 beschikbaar.  
 
Uw contactgegevens 
In onze huidige lijst met contactgegevens ontbreekt nog een groot aantal 
telefoonnummers en e-mailadressen. Graag ontvangen wij voor woensdag 28 april 
2021 uw contactgegevens (telefoonnummer + e-mailadres) waarop het 
onderzoeksbureau u kan bereiken voor het maken van een bezoekafspraak. U kunt 
uw contactgegevens toesturen aan de heer Van der Marel, via 
h.van.der.marel@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘contactgegevens 
gevelisolatieonderzoek’.  

 Aan de bewoners van 
Holtlant 8 
2353 GD Leiderdorp 
   
 
   
 

datum : 20 april 2021 
ons kenmerk 
 

: Z/20/106832/237178 
 

Betreft :  Aankondiging gevelisolatieonderzoek Simon Smitweg 
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Coronamaatregelen 
Tijdens het bezoek houden de medewerkers van het onderzoeksbureau DGMR zich 
aan de coronamaatregelen. Als de richtlijnen van de Rijksoverheid het toestaan, 
willen zij het bezoek aan uw woning inplannen in de periode van week 18 t/m week 
20. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de herinrichting van de Simon Smitweg kunt u vinden op onze 
projectwebsite via www.leiderdorp.nl/simonsmitweg. Daarnaast kunt u bij vragen 
contact opnemen met de heer Van der Marel via h.van.der.marel@leiderdorp.nl. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
D. Stuart 
Projectleider herinrichting Simon Smitweg 
Gemeente Leiderdorp 
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Gemeente Leiderdorp 
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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 3 september 2020 heeft u een brief ontvangen over het gevelisolatieonderzoek 
dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de herinrichting van de Simon Smitweg.  
Voor het gevelisolatieonderzoek heeft u een aantal maanden geleden toestemming 
verleend via een toestemmingsverklaring. Met deze brief informeren wij u over de 
voortgang van het gevelisolatieonderzoek.   
 
Het gevelisolatieonderzoek 
In de afgelopen periode heeft de gemeente een gespecialiseerd onderzoeksbureau 
aangetrokken voor het uitvoeren van het gevelisolatieonderzoek. De gemeente 
heeft hiervoor de opdracht gegeven aan DGMR Industrie, verkeer en Milieu B.V. uit 
Den Haag. Binnenkort nemen zij contact met u op om een afspraak in te plannen 
voor een bouwkundige opname van de woning. Tijdens het bezoek kijkt het bureau 
naar de indeling van de woning, het aanwezige glas, de kozijnen en de ventilatie. 
Vervolgens bepalen zij aan de hand van een berekening of uw woning in 
aanmerking komt voor het treffen van geluidwerende maatregelen. De resultaten 
van het gevelisolatieonderzoek zijn eind juli 2021 beschikbaar.  
 
Uw contactgegevens 
In onze huidige lijst met contactgegevens ontbreekt nog een groot aantal 
telefoonnummers en e-mailadressen. Graag ontvangen wij voor woensdag 28 april 
2021 uw contactgegevens (telefoonnummer + e-mailadres) waarop het 
onderzoeksbureau u kan bereiken voor het maken van een bezoekafspraak. U kunt 
uw contactgegevens toesturen aan de heer Van der Marel, via 
h.van.der.marel@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘contactgegevens 
gevelisolatieonderzoek’.  

 Aan de bewoners van 
Holtlant 9 
2353 GD Leiderdorp 
   
 
   
 

datum : 20 april 2021 
ons kenmerk 
 

: Z/20/106832/237178 
 

Betreft :  Aankondiging gevelisolatieonderzoek Simon Smitweg 
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Coronamaatregelen 
Tijdens het bezoek houden de medewerkers van het onderzoeksbureau DGMR zich 
aan de coronamaatregelen. Als de richtlijnen van de Rijksoverheid het toestaan, 
willen zij het bezoek aan uw woning inplannen in de periode van week 18 t/m week 
20. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de herinrichting van de Simon Smitweg kunt u vinden op onze 
projectwebsite via www.leiderdorp.nl/simonsmitweg. Daarnaast kunt u bij vragen 
contact opnemen met de heer Van der Marel via h.van.der.marel@leiderdorp.nl. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
D. Stuart 
Projectleider herinrichting Simon Smitweg 
Gemeente Leiderdorp 
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Gemeente Leiderdorp 
D. Stuart 
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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 3 september 2020 heeft u een brief ontvangen over het gevelisolatieonderzoek 
dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de herinrichting van de Simon Smitweg.  
Voor het gevelisolatieonderzoek heeft u een aantal maanden geleden toestemming 
verleend via een toestemmingsverklaring. Met deze brief informeren wij u over de 
voortgang van het gevelisolatieonderzoek.   
 
Het gevelisolatieonderzoek 
In de afgelopen periode heeft de gemeente een gespecialiseerd onderzoeksbureau 
aangetrokken voor het uitvoeren van het gevelisolatieonderzoek. De gemeente 
heeft hiervoor de opdracht gegeven aan DGMR Industrie, verkeer en Milieu B.V. uit 
Den Haag. Binnenkort nemen zij contact met u op om een afspraak in te plannen 
voor een bouwkundige opname van de woning. Tijdens het bezoek kijkt het bureau 
naar de indeling van de woning, het aanwezige glas, de kozijnen en de ventilatie. 
Vervolgens bepalen zij aan de hand van een berekening of uw woning in 
aanmerking komt voor het treffen van geluidwerende maatregelen. De resultaten 
van het gevelisolatieonderzoek zijn eind juli 2021 beschikbaar.  
 
Uw contactgegevens 
In onze huidige lijst met contactgegevens ontbreekt nog een groot aantal 
telefoonnummers en e-mailadressen. Graag ontvangen wij voor woensdag 28 april 
2021 uw contactgegevens (telefoonnummer + e-mailadres) waarop het 
onderzoeksbureau u kan bereiken voor het maken van een bezoekafspraak. U kunt 
uw contactgegevens toesturen aan de heer Van der Marel, via 
h.van.der.marel@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘contactgegevens 
gevelisolatieonderzoek’.  

 Aan de bewoners van 
Holtlant 39 
2353 GD Leiderdorp 
   
 
   
 

datum : 20 april 2021 
ons kenmerk 
 

: Z/20/106832/237178 
 

Betreft :  Aankondiging gevelisolatieonderzoek Simon Smitweg 
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Coronamaatregelen 
Tijdens het bezoek houden de medewerkers van het onderzoeksbureau DGMR zich 
aan de coronamaatregelen. Als de richtlijnen van de Rijksoverheid het toestaan, 
willen zij het bezoek aan uw woning inplannen in de periode van week 18 t/m week 
20. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de herinrichting van de Simon Smitweg kunt u vinden op onze 
projectwebsite via www.leiderdorp.nl/simonsmitweg. Daarnaast kunt u bij vragen 
contact opnemen met de heer Van der Marel via h.van.der.marel@leiderdorp.nl. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
D. Stuart 
Projectleider herinrichting Simon Smitweg 
Gemeente Leiderdorp 
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