Juli 2021
In deze nieuwsbrief leest u over de
gevolgen van de werkzaamheden
in de Grote Visserijstraat voor de
markt

Werkzaamheden riool en stadsverwarming
in de Grote Visserijstraat (fase 1 en 2)
De gemeente Rotterdam, Havensteder en Eneco zijn
gestart met het aardgasvrij maken van een deel van
Bospolder-Tussendijken. In maart 2021 zijn we
begonnen met werkzaamheden in de Blokmakersstraat
en de Schippersstraat. Op woensdag 18 augustus 2021
starten we in de Grote Visserijstraat tussen de
Schiedamseweg en de Gijsinglaan. De gemeente
Rotterdam vervangt het riool en Eneco legt
stadsverwarming aan.
Deze werkzaamheden duren tot en met eind oktober
2021.
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Faseringstekening
Op 18 augustus starten we met werkzaamheden in de Grote
Visserijstraat.
Op dit moment ziet de planning van de werkzaamheden
in de Grote Visserijstraat er zo uit:
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Fase 1 Grote Visserijstraat
(tussen de Schiedamseweg en de Gijsinglaan)
18 augustus 2021 tot eind september 2021
Fase 2 Grote Visserijstraat
(T-splitsing vanaf de Gijsinglaan naar de Grote
Visserstraat)
Eind september 2021 tot eind oktober 2021

Kenmerk: AS21/08732-21/0012679

Wat gaan we doen?
In de Grote Visserijstraat wordt de rijweg verwijderd om
het riool te vervangen en om stadsverwarming aan te
leggen. Dit gebeurt tussen de Schiedamseweg en de
Gijsinglaan
Na de werkzaamheden wordt de rijweg opnieuw
aangelegd.
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Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van de markt?
De markt is vanaf woensdag 18 augustus niet bereikbaar
via de Grote Visserijstraat tussen de Schiedamseweg en de
Gijsinglaan. Via omleidingsroutes wordt aangegeven hoe
de markt kan worden bereikt.
Achter de parkeerheuvel (zie foto rode gedeelte hieronder)
komen bouwhekken met doeken te staan.

Omleidingsroute voor voetgangers
Voetgangers worden omgeleid. Woningen, bedrijven en
winkels aan de Schiedamseweg blijven de gehele periode
bereikbaar.
Parkeren
In de Grote Visserijstraat (tussen de Schiedamseweg en de
Gijsingstraat) kunt u niet parkeren vanaf medio augustus
2021 tot eind september 2021.
In het opgebroken gebied komen rijplaten te liggen voor de
brandweer en ambulance. Het is verboden om op deze
rijplaten te parkeren.
Geen parkeerruimte achter de kraam
Het is tijdens de werkzaamheden in het bovengenoemde
gebied niet mogelijk om te parkeren. Na het laden en lossen
is het de bedoeling om uw auto op een andere plek buiten
de markt te parkeren.

Overlast beperken
Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. Wij doen ons
best deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen
het werk belemmeren. Daardoor kunnen de
werkzaamheden langer duren. Als de planning wijzigt,
informeren wij u daarover tijdig.
Vragen en meer informatie

Markt
Voor informatie over de werkzaamheden markt west
kunt u mailen naar de gemeente Rotterdam via

marktenstz@rotterdam.nl
Riool
Voor informatie over de werkzaamheden aan het riool kunt
u mailen naar de heer Imad Daoudi van de gemeente
Rotterdam via i.daoudi3@rotterdam.nl.

Stadsverwarming
Voedselkramen
Tijdens deze werkzaamheden plaatsen we bouwhekken
met doek om opwaaiend zand en stofdelen te voorkomen.
Toch vragen we u om de voedselkramen aan de achterkant
van de kraam dicht te houden. Ondanks de doeken op de
bouwhekken kan er zand en stof opwaaien.

Voor informatie over de werkzaamheden aan de
stadsverwarming kunt u bellen met Eneco via
088 – 8 955 500, bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot
17:00 uur. Of via werkenaanwarmte@eneco.com.

Aardgasvrij BoTu
Meer informatie over Bospolder-Tussendijken Aardgasvrij
vindt u op de websites www.duurzaam010.nl/bospoldertussendijken en www.bospoldertussendijken.nl
Vragen over het aardgasvrij maken van BoTu kunt u mailen
naar de gemeente via botu.aardgasvrij@rotterdam.nl. Of
bel naar (010) 267 90 06.
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