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Onderwerp  Start herinrichting Breestraat-Korevaarstraat    

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Op maandag 30 juni starten we met de herinrichting van de Breestraat-Korevaarstraat. 
Voorafgaand aan de herinrichting en tijdens de werkzaamheden zijn er enkele praktische 
zaken om rekening mee te houden. Met deze brief informeer ik u over de herinrichting van de 
Breestraat-Korevaarstraat en de mogelijke gevolgen voor u als omwonende.  
 
Werkzaamheden Liander 
Op dit moment wordt er al gewerkt in de Breestraat. Vooruitlopend op de herinrichting 
vervangt Liander de leidingen voor gas en elektriciteit. De werkzaamheden zijn op 10 juni 
gestart en worden half augustus afgerond. Vanaf 30 juni vallen deze werkzaamheden samen 
met de uitvoering van herinrichting Breestraat. De periode van overlast wordt hiermee zoveel 
mogelijk beperkt. 
 
Fietsen uit de Breestraat 
Om de herinrichtingswerkzaamheden vanaf 30 juni goed uit te kunnen voeren, moeten de 
stoepen in de Breestraat vrij zijn van fietsen en andere obstakels. Zeker ter hoogte van de 
werkvakken mogen geen fietsen gestald worden. Bewoners en bezoekers van de Breestraat 
kunnen hun fiets stallen in de zijstraten van de Breestraat, op het Stadhuisplein en bewaakt in 
de Aalmarktstalling onder de V&D en in de fietsenstalling naast het stadhuis.  
 
Verkeershinder en omleidingen 
De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. Op 30 juni beginnen we aan de 
noordzijde (Noordeindekant) met de herinrichting van de Breestraat. Er wordt vervolgens 
steeds een deel van de straat afgesloten. Auto’s en fietsers kunnen daardoor geen gebruik 
meer maken van de Breestraat en worden omgeleid. De omleiding geven we met borden aan. 
De weg blijft wel toegankelijk voor voetgangers en de winkels zijn tijdens de werkzaamheden 
bereikbaar. Laden en lossen blijft mogelijk doordat de Breestraat aan weerszijden van de 
werkzaamheden toegankelijk is. Hulpdiensten kunnen gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode over de Breestraat blijven rijden. 
 
Bussen 
De Breestraat is vanaf 29 juni tot medio november 2014 niet toegankelijk voor busverkeer. 
Daarom rijden de stadsbussen, enkele streekbussen en Qliner 365 een aangepaste route. De 
haltes Breestraat en Korevaarstraat komen te vervallen en in de Sint Jorissteeg komt een 
tijdelijke halte. Arriva adviseert reizigers hun reis vooraf te plannen via arriva.nl. 
 
De vervallen bushaltes aan de Korevaarstraat worden vanaf eind 2014 voor een periode van 
circa twee jaar ingezet als halteplaats voor bussen met toeristen (touringcars). Hiervoor is een 
verkeersbesluit in voorbereiding. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden met 
huisvesting bij de haltes ontvingen hierover een informatiebrief met de mogelijkheid op het 
verkeersbesluit te reageren. Ontving u deze brief niet, maar wilt u wel reageren? Neemt u dan 
contact op met de heer E. Hiel via e.hiel@leiden.nl. 

http://www.arriva.nl/
mailto:e.hiel@leiden.nl


 

Aanbieden huisvuil 

Tijdens de werkzaamheden heeft de vuilniswagen geen toegang tot de Breestraat. Het is 

daarom niet mogelijk om uw huisvuil op de gebruikelijke plaats aan te bieden. De tijdelijke 

aanbiedlocaties en ophaaldagen van het huisvuil ontvangt u binnenkort via de aannemer. 
 
 Meer informatie 

Actuele informatie en de definitieve planning, waarin de werkzaamheden stap voor stap staan 
beschreven, vindt u vanaf vrijdag 27 juni op www.leiden.nl/breestraat. Tot 30 juni kunt u voor 
meer informatie of eventuele vragen over de werkzaamheden contact opnemen met Chris 
Ernst, projectcoördinator Stadsingenieurs, via 071-516 7632 of e-mail naar c.ernst@leiden.nl. 
 
De aannemer stuurt u binnenkort een brief waarin uitgelegd wordt op welke wijze de uitvoering 
plaats gaat vinden. Voordat de werkzaamheden voor uw deur starten, voorziet de aannemer u 
aanvullend van gedetailleerde informatie over de specifieke werkzaamheden en mogelijke 
hinder. De aannemer is tijdens het werk uw eerste aanspreekpunt voor vragen of klachten. Uw 
contactpersoon wordt in de communicatie van de aannemer vermeld. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Peter Heida en Christien Jordaan 

Projectmanagers 

Projectbureau  
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