Aan

De bewoners van dit adres

Datum

19 juni 2020
Onderwerp

Aanleg Fietsbrug DSB 1368 Villapark Uithofslaan

Beste bewoner,
Mede namens de Gemeente Den Haag willen wij u informeren, dat Gebr. Schouls BV vanaf
maandag 22 juni 2020 gaat beginnen met de bouw van een definitieve fietsbrug over de
Wennetjessloot. De werkzaamheden vinden plaats langs het Ter Leedepad ter hoogte van de
Abdis Evastraat/ Abdis Gijsbertastraat van het Villapark Uithofslaan.
Aan de zijde van de gemeente Westland zal de brug op het Wenpad gaan aansluiten ter hoogte
van het adres Wenpad 22b.
De werkzaamheden betreffen het realiseren van een fietsbrug over de Wennetjessloot. Deze
definitieve brug zorgt voor een extra fietsverbinding tussen het villapark en het Westland. De
brug dient tevens voor de hulp- en nooddiensten als extra calamiteitenroute voor het villapark.
VERKEER
De meeste werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf de haagse kant. Daar wordt ook een
werkterrein van de aannemer ingericht. Door de werkzaamheden zal het verkeer op het Ter
Leedepad mogelijk hinder ondervinden. Doormiddel van verkeersborden langs de weg zal het
verkeer geïnformeerd worden. De straat zal niet voor langere tijd worden afgesloten.
Het verkeer langs het Wenpad zal mogelijk beperkt hinder gaan ondervinden van het uitvoeren
van de werkzaamheden. Ook deze straat zal niet voor langere tijd worden afgesloten.
PLANNING
De bouw werkzaamheden vinden plaats van 22 juni t/m 30 oktober 2020
De eerste 2 weken zullen voorbereidende werkzaamheden plaats vinden waarna de
bouwwerkzaamheden echt gaan beginnen.
Tijdens de bouwvak vakantie, 27 juli t/m 21 augustus 2020, zal er niet gewerkt worden.
CONTACT
Mocht u tijdens de uitvoering inhoudelijke vragen hebben kunt u contact opnemen met de
toezichthouder van de gemeente Den Haag, de heer Remco Nederlof of de uitvoerder van Gebr.
Schouls BV, de heer Ton van Meeuwen.
Remco Nederlof
Gemeente Den Haag (Debuco Advies BV)
Toezichthouder/ Directievoerder
06-10310889

Ton van Meeuwen
Gebr. Schouls BV
Uitvoerder
06-51573056
We zullen proberen de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast te laten verlopen. Helaas
kunnen we niet garanderen dat de werkzaamheden in z’n geheel zonder enige overlast zullen
plaats vinden.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Den Haag
Gebr. Schouls BV

Figuur 1: Artist impressie fietsbrug DSB1368 Ter Leedepad
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