Aan de bewoner(s) van dit pand

Leiden, 15 November 2013

Betreft

:

Bewonersbrief;
Haagwegkwartier Noord, herinrichting en aanleg riolering.

Geachte bewoner(s),
In verband met de geplande werkzaamheden in fase 3a Da Costastraat (vanaf kruispunt
Tousaintkade tot en met kruispunt Ten Katestraat) berichten wij u het volgende.
In week 47 vanaf dinsdag 19 november vangen wij aan met het kappen van de bomen. Aansluitend
starten wij met de herinrichtingswerkzaamheden in deze fase. U kunt uw auto dan niet parkeren in
dit gedeelte. Zoals u al wel bekend is er extra parkeergelegenheid gecreëerd op het tijdelijke
parkeerterrein op de hoek Potgieterlaan/Toussaintkade.
Werkzaamheden in deze fase worden naar verwachting in week 51 afgerond. Het kruispunt ten
Katestraat/Da Costastraat proberen wij zo lang als mogelijk operationeel te houden tbv
doorstroming van het verkeer. Verwachting is dat dit kruispunt vanaf week 50 afgesloten wordt.
Kruispunt ter hoogte van Da Costastraat/Toussaintkade richting Potgieterlaan is vanaf volgende
week weer toegankelijk
Het uitvoeren van de werkzaamheden zal bij u enige overlast veroorzaken waarvoor wij uw begrip
vragen.
Wij zullen er uiteraard alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. Mocht u nog
vragen hebben neemt u dan gerust contact met mij op onder nummer 06-46150648. Wellicht ten
overvloede bericht ik u nogmaals dat er iedere dinsdag van 08.00 tot 09.00 een inloopspreekuur is
voor uw eventuele vragen en/of klachten en mededelingen.
Wij vertrouwen erop dat u aan ons verzoek gehoor zult geven, en danken u bij voorbaat hartelijk
voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
VAN EIJK INFRA- EN MILIEUTECHNIEK B.V.
Floor Witteman
Omgevingsmanager
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