
 

  

 
 
 
 
 

Datum: 11-1-2022 
 
 
Betreft: Herbestrating trottoir, p-vakken en rijweg 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op maandag 10-1-2022  zouden wij starten met de werkzaamheden bij u in de straat.  
Vanwege ziekte kunnen wij de werkzaamheden pas starten op 17-1-2022. 
 
U kunt op de site https://vdmbv.com/aanleg-en-onderhoud-elementenverhardingen-leidschendam-voorburg/ de tekeningen 
vinden in pdf zodat u een beter beeld krijgt van de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Wij hopen op begrip en verontschuldigen ons voor de ontstane situatie. Inmiddels zijn de verboden parkeren borden 
omgedraaid en kunt u weer parkeren. 
 
Wel alvast dank voor afgelopen Maandag 10-1-2022. De straat was netjes leeg van auto’s en wij maken ook wel eens anders 
mee. 
 
Planning en fasering 

- Start werkzaamheden   17-1-2022 

- Tegelwerk opbreken 

- Banden opbreken en aanbrengen 

- Trottoir herbestraten 

- P- vakken en rijweg opbreken en aanbrengen [alleen langs p-vakken] Dwars p-vakken worden niet herstraat. 

- Duur werkzaamheden;  ongeveer 6 a 7 weken 

 
Bereikbaarheid 
Enige overlast is helaas niet te vermijden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te bewaken wordt er ter 
plaatse van het werk kunststofrijplaat neergelegd om de toegankelijkheid naar woningen te garanderen. Tijdens de 
werkzaamheden is raadzaam om uw auto elders te parkeren in de straat of omgeving. 
 
Veiligheid 
Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven 
werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig met name kinderen hierop te wijzen. 
 
Huisvuil 
In de periode dat de straat is opgebroken, kunt u gewoon uw huisvuil kwijt in de daarvoor bestemde afval containers zoals u 
gewend bent. Indien nodig staan wij altijd klaar om de afvalcontainer te verplaatsen. 
 
Meer informatie 
Hebt u over de uitvoering van de werkzaamheden vragen, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder, de heer Remilio van 
Rijs. Hij is te bereiken via mailadres remilio@vdmbv.com. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. 
 

 
 

Aan de bewoners en/of gebruikers van de panden gelegen 
aan het Lydie Platestraat 



 

  

 
 
 
 


