Januari 2019
In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de werkzaamheden en verkeerssituatie vanaf 21 januari en half maart
2019

Werkzaamheden Fase 8 Djeddalaan
105-147
In oktober heeft u een brief ontvangen over het
vervangen van uw riolering in uw straat.
De werkzaamheden in fase 8 Djeddalaan 105 - 147
starten op 21 januari 2019 lopen door tot en met half
maart.
Wat gaat er gebeuren?
We breken de weg open, vervangen het riool en de
huisaansluiting tot aan de erfgrens en aansluitend wordt de
buitenruimte opnieuw ingericht en bestrating aangebracht.
Bereikbaarheid
Om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden wordt
de straat in één keer uitgebroken. De Djeddalaan is dan
aan deze zijde afgesloten voor verkeer. De overzijde blijft
wel toegankelijk. De woningen blijven bereikbaar via
loopplanken.De planning is dat we half maart de definitieve
bestrating aanleggen.
Parkeren
Parkeren kunt u in de omliggende straten. In de
opgebroken straten komen rijplaten te liggen. Deze zijn
alleen bestemd voor brandweer en ambulance. Het is
daarom verboden om op deze rijplaten te parkeren.
Om het werk in uw straat zo snel mogelijk te kunnen
afronden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg
staat. We vragen u daarom om bijvoorbeeld geen fietsen
aan lantaarnpalen vast te zetten.
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Hebt u bijvoorbeeld een invalidenparkeerplaats? Neemt u
dan alstublieft contact op met ons. We zetten de paal met
het kenteken dan op een plek zo dicht mogelijk bij de
bestaande parkeerplaats.
Vervangen huisaansluiting op eigen terrein
Nog even ter herinnering. Wanneer u het deel van uw
huisaansluiting op uw eigen terrein wilt vervangen, kunt u
dat zelf uitvoeren of daarvoor een eigen aannemer inhuren.
U kunt ook een offerte op maat aanvragen bij de aannemer
die voor de gemeente werkt, Fa. Lindeloof, Roland
Martinus via email r.martinus@lindeloof.nl
Nutsbedrijven
De nutsbedrijven hebben in uw straat ook werkzaamheden.
U ontvangt tijdig een brief wanneer zij werkzaamheden
uitvoeren in uw straat. Voor deze werkzaamheden hoeft u
niet thuis te zijn.
Overlast
Het werk veroorzaakt (geluid-)overlast. Wij zullen de hinder
zoveel mogelijk beperken. Er wordt gewerkt van maandag
tot en met vrijdag 07.00 tot 16.00 uur. Incidenteel kan er
langer doorgewerkt worden of op zaterdag.
Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk
belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de
werkzaamheden langer duren of de planning aangepast
moet worden.
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Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een
verhuizing, kunnen wij - in de meeste gevallen - de straat
tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor contact met ons
op.

Informatie
Voor meer informatie, vragen of klachten kunt u contact
opnemen met Michelle Groeneweg, afdeling
Communicatie. Bereikbaar op telefoonnummer
010 - 267 47 26 of per mail m.groeneweg1@rotterdam.nl

Huisvuil
Het huisvuil zal opgehaald worden op de normale
ophaaldagen op een aanbiedplaats buiten het gebied,
zodat de vuilniswagen erbij kan.
Grofvuil kan alleen opgehaald worden op plekken waar de
ophaalwagen kan komen. Maar hiervoor altijd een afspraak
met de gemeente via www.rotterdam.nl of bellen naar 14
010 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur
Gedurende het gehele project heeft u de mogelijkheid om
op donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur met de
gemeente over de (geplande) werkzaamheden in gesprek
te gaan in de bouwkeet in de Algiersstraat.
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