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In deze nieuwsbrief informeren wij u
over onderhoudswerkzaamheden in uw
buurt en straat (eind 2019).

+

Stadhoudersplein mee in onderhoud Nolensstraat e.o.
In de Nolensstraat en daaromheen voert de gemeente
onderhoudswerkzaamheden uit, waarbij o.a. het riool
wordt vervangen. Aansluitend gaan wij ook het
zuidelijke deel van het Stadhoudersplein opknappen.
Na afronding van het project (eind 2019) heeft de hele
wijk dan dezelfde, nieuwe uitstraling.
Werkzaamheden
De gemeente voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de
riolering, de straten, het groen, en de openbare verlichting
in uw buurt, rond de Nolensstraat. Het deel van het
Stadhoudersplein dat aan dit onderhoudsproject grenst,
nemen wij hierin mee.
De werkzaamheden in uw straat omvatten het vervangen
van de openbare verlichting en het opnieuw bestraten van
de stoep en de weg. Waar nodig wordt de straat ook
opgehoogd. In uw straat hoeven wij de riolering niet te
vervangen omdat die nog niet zo oud is.
Over het onderhoudsproject
U ontvangt een dezer dagen de laatste nieuwsbrief die ook
verzonden is aan de bewoners van de Nolensstraat e.o.
Daarin vindt u meer informatie over het onderhoudsproject
Nolensstraat e.o. Vanaf nu nemen wij uw straat mee in de
communicatie over het project.
Planning
Met inbegrip van het onderhoud aan het Stadhoudersplein
verwachten wij de werkzaamheden aan de Nolensstraat
e.o. nog dit jaar af te kunnen ronden. De planning is nog
niet op straatniveau gereed. Voordat het werk in uw straat
van start gaat wordt u hierover geïnformeerd.

Kenmerk: AS19/03004-19/0004324

Fasering
Op het kaartje op de achterkant van deze nieuwsbrief ziet u
hoe het project in fasen is opgedeeld. De werkzaamheden
zijn begin maart gestart aan de Statensingel (geel, fase 1).
Het Stadhoudersplein is in de laatste fase aan de beurt om
opgeknapt te worden (lichtblauw, fase 6).
Doorsteek Stadhoudersweg-Stadhoudersplein
Als later dit jaar, in fase 5, de Kappeynestraat open gaat,
wordt een tijdelijke doorgang gemaakt van de
Stadhoudersweg naar het Stadhoudersplein. U kunt dan
over het fietspad toch met de auto uw straat bereiken vanaf
de Stadhoudersweg.
Afsluitingen en parkeren
De werkgebieden worden afgesloten met hekken. Met
borden worden omleidingen aangegeven. Er kan nog wel
langs het werk worden gelopen, maar er kan niet worden
gereden of geparkeerd in het werkgebied.
In de opgebroken straten komen rijplaten te liggen. Deze
zijn voor de brandweer en ambulance. Het is daarom
verboden om op deze rijplaten te parkeren.
Overlast
U kunt (geluids-)overlast ondervinden van het werk. Wij
proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Slecht weer of
andere omstandigheden kunnen van invloed zijn op die
planning.
Informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met wijkregie van Stadsbeheer.
Telefoonnummer: 010-4898950 of per email:
wijkregienoordsb@rotterdam.nl.

www.rotterdam.nl/wonen-leven/nolensstraat
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