Juli 2015

Nieuwsbrief
Werkzaamheden riool, elektriciteitskabels, gas- en drinkwaterleidingen

Straatweg en zijstraten
In het najaar start de gemeente Rotterdam met het vervangen van het riool in de Straatweg tussen de Korteweg (Tivolibrug)
en de Berglustlaan. Dit gebeurt ook bij de tussengelegen zijstraten en Plasoord. Tegelijkertijd wordt een deel van de kabels en
leidingen door Netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf vernieuwd en/of verlegd.

Deze werkzaamheden staan gepland tot
eind 2016. Ook een deel van de tramsporen
op de Straatweg en de Kleiweg (inclusief de
kruising Kleiweg-Straatweg) is aan vervanging toe. Om de overlast voor de bewoners
van de Straatweg en omgeving en voor het
verkeer op de Straatweg beperkt te houden,
is ervoor gekozen het werk aan de sporen
en het asfaltwerk na het rioolwerk uit te voeren. Dit zal in 2017 gebeuren. Tegelijkertijd
wordt dan ook de fietsstrook verbreed.

Informatiebijeenkomst
Wij begrijpen dat dit voor u als bewoner
en/of ondernemer voor overlast gaat zorgen.
Wij willen u zo goed mogelijk informeren over
alle werkzaamheden en de te verwachten

overlast. Naast deze nieuwsbrief over de
werkzaamheden vindt er daarom begin

september een informatiebijeenkomst plaats.
Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.

Waarom vinden de werkzaamheden plaats?
In de Straatweg is aan weerszijden van de
weg het riool aan vervanging toe. Het riool
wordt tegelijkertijd ook verplaatst omdat het
in de huidige situatie te dicht op de erfgrens
ligt om er makkelijk aan te kunnen werken.
Om de overlast in de openbare ruimte
zoveel als mogelijk te beperken, gaan Stedin
en Evides tegelijkertijd de elektriciteitskabels
en gas- en drinkwaterleidingen vervangen.
De planning van de glasvezelprovider kan
helaas niet aansluiten op dit werk.
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Fasering

Bereikbaarheid

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat
niet tegelijkertijd overal de trottoirs en de
parkeervakken open liggen. Hoe de
fasering er precies uit komt te zien, wordt
begin september tijdens de informatieavond
inzichtelijk gemaakt. Daarnaast verschijnt dan
de volledige fasering op de internetsite
(www.rotterdam.nl/straatweg). Ook wordt per
fase tijdig een bewonersbrief huis-aan-huis
verspreid met meer gedetailleerde informatie
over de geplande werkzaamheden. Om de
overlast van de werkzaamheden te beperken en toelevering van gas, elektriciteit en
drinkwater zo min mogelijk te onderbreken,
gaat de straat per fase meerdere malen voor
een korte periode geheel of gedeeltelijk
open. Tussendoor bestraten wij steeds tijdelijk de straat ten behoeve van de bereikbaarheid van de straat en buurt. Tegelijkertijd
zorgt dit voor een veilige situatie, voor u en
voor ons.

Gedurende de werkzaamheden blijft de
Straatweg voor auto-, fiets- en tramverkeer in
twee richtingen gewoon bereikbaar. Voetgangers worden naar de overkant van de
straat verwezen. Vanzelfsprekend blijven alle
panden te voet bereikbaar middels houten
loopplanken. Inritten voor auto’s zijn tijdelijk
niet bereikbaar omdat in het werkvak sleuven worden gegraven voor het verwijderen
van de oude en aanleggen van de nieuwe
leidingen. In bijzondere gevallen is het
mogelijk om incidenteel maatregelen te
treffen. U kunt daarvoor contact opnemen
met de contactpersoon onderaan deze brief.

Start van de werkzaamheden
Het werk start medio september 2015
met het verleggen en vernieuwen van de
elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen. Het werk aan het riool start medio
oktober 2015. Het eerste ‘werkvak’ bevindt
zich aan de westzijde (oneven nummers)
van de Straatweg, vanaf nr. 107 (het restaurant), tot ongeveer nr. 141. Alleen het trottoir
en de parkeervakken gaan open. Vóór en
achter dit werkvak is langs de weg een
beperkte ruimte nodig voor werkmateriaal.

Onderbreking stroom, gas
en drinkwater tijdens de
werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden kan het
voorkomen dat tijdelijk gas, elektriciteit
en/of drinkwater niet beschikbaar is. U
wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld
met een brief. Wij streven ernaar om de onderbrekingen tot een minimum te beperken.
Het is mogelijk dat er een afspraak met u
wordt gemaakt om bijvoorbeeld tijdelijk de
gaskraan dicht te zetten of ander maatwerk.
Om onze werkzaamheden zo goed en snel
mogelijk te kunnen uitvoeren, vragen wij u
om uw medewerking wanneer wij contact
met u opnemen.

Infiltratie-/drainageleiding
Om de mogelijke effecten op het grondwater
(een te hoge of een te lage grondwaterstand) te voorkomen, wordt een infiltratie-/
drainageleiding aangelegd. Deze leiding
is aangesloten op de Bergse Plassen en
fungeert tevens als infiltratieleiding in droge
periodes. Daarmee blijft het grondwaterpeil
in de omgeving van het riool ongeveer
op het niveau van de Bergse Plassen.
Eigenaren kunnen aansluiten op deze
leiding als zij extra infiltratie of drainage op
eigen terrein wensen.

Inloopinformatieavond
Op dinsdag 8 september 2015 organiseren de Gemeente Rotterdam, Stedin en Evides Waterbedrijf een inloopbijeenkomst in
Lommerrijk. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur zijn de betrokken projectleiders aanwezig om u inzicht te geven in de komende
werkzaamheden. U ontvangt hierover op een later moment nog bericht.

Meer informatie en contactpersoon
Voor meer informatie over dit werk, zie www.rotterdam.nl/straatweg.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u bellen of mailen
met Sjoerd Ennenga, 010 267 47 29 of s.ennenga@rotterdam.nl.

Betrokken partijen

