Donderdag 24 mei 2018
Inloopbijeenkomst over de
werkzaamheden aan de Bongweg en
omgeving

Informatie over het ontwerp van uw
straat
De gemeente Rotterdam start eind 2018 samen met
Stedin met werkzaamheden in de Bongweg,
Kruisnetlaan, Botreep en Speerreep. Ondergronds
worden de riolering en de leidingen voor gas en elektra
vervangen. Hiervoor moeten de straten en voetpaden
opengemaakt worden. We gebruiken dit moment direct
om de buitenruimte boven de grond weer netjes te
maken.
Denk en praat met ons mee
U kent als bewoner de wijk het best. We zijn benieuwd naar
uw mening over het voorlopig ontwerp van de omgeving.
Een deel van de bomen in de wijk wordt bijvoorbeeld
vervangen. Tijdens de inloopavond laten wij u zien welke
mogelijkheden er zijn. We horen dan graag van u voor
welke bomensoorten u zou kiezen.
Inloopbijeenkomst
Wij nodigen u van harte uit om naar de inloopbijeenkomst
te komen. U kunt tussen 19.00 uur en 20.30 uur gewoon
binnenlopen, de kaarten en tekeningen bekijken, uw
boomkeuze kenbaar maken en vragen stellen.
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdag 24 mei 2018
19.00 tot 20.30 uur
Antwoordkerk
Kruisnetlaan 200

Informatie voor en tijdens de werkzaamheden
De werkzaamheden starten eind 2018 en duren ruim een
jaar. Voor de start van de werkzaamheden in uw straat
krijgt u een brief met alle informatie over de
werkzaamheden.
Speciaal voor dit project hebben we een pagina op de
website van de gemeente gemaakt. Hier vindt u meer
informatie over de werkzaamheden, de planning en
antwoord op veel gestelde vragen.
www.rotterdam.nl/bongweg
U kunt ook contact opnemen met Ilse van den Berg,
communicatieadviseur van de gemeente Rotterdam.
Zij is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar via
Zalmplaat@rotterdam.nl
Wij hopen u te mogen begroeten tijdens de
inloopbijeenkomst op donderdag 24 mei!
Gemeente Rotterdam, Stedin en Evides Waterbedrijf
werken samen in de ondergrond. Door de werkzaamheden
gezamenlijk uit te voeren, proberen we de overlast zoveel
mogelijk te beperken.

Tijdens de inloopavond kunt u uw e-mailadres achterlaten.
U ontvangt dan na afloop een terugkoppeling. Uiteraard
bespreekt het projectteam alle suggesties en opmerkingen.
Ook daarover informeren we u na afloop.
Kenmerk: AS18/06920 - 18/0010664

www.rotterdam.nl/bongweg

