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Werkzaamheden riool, elektriciteitskabels, gas- en drinkwaterleidingen

Westpunt: Uitloop werkzaamheden
In de wijk Westpunt, omgeving Max Havelaarweg, werken de gemeente Rotterdam, Stedin en Evides in de
ondergrond. De gemeente voert werkzaamheden aan het riool uit. In dezelfde periode wordt een deel van
de kabels en leidingen door Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf vernieuwd en/of verlegd. Daarna
wordt de buitenruimte, boven de grond weer netjes gemaakt.
De werkzaamheden in de wijk verlopen moeizaam. De kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en riolering kunnen niet op hetzelfde moment op één
plek vervangen worden. Bijvoorbeeld omdat ze op een andere hoofdleiding aangesloten worden of een andere kant op stromen. We willen voorkomen dat u
onnodig lang zonder water, gas of elektriciteit zit. Ook de vervuiling in de grond, waardoor we veel extra maatregelen moeten nemen, kost meer tijd dan
verwacht. Hierdoor zijn de straten veel langer open geweest dan wij wilden. De planning was om voor de feestdagen het hele project af te ronden, maar die
planning gaan we niet halen.

Voor 21 december
Tijdens de feestdagen, wordt er door de aannemers niet gewerkt. Daarom maken we alle straten die open liggen zo veel mogelijk dicht voor de kerst. De
verwachting is dat de Max Havelaarweg en de Foeliestraat af zijn voor de feestdagen. In de Wijnruitstraat moeten nog kabels en leidingen vervangen worden,
maar de aannemer zet alles op alles om ook die straat klaar te krijgen. Als het straatwerk niet af is, worden rijplaten of loopplanken neergelegd. De
parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk vrij gemaakt. Er worden ook geen nieuwe straten meer opengebroken dit jaar.

Na 7 januari 2019
Als de feestdagen voorbij zijn, wordt het werk in de wijk weer opgepakt. Als het straatwerk niet gereed was voor de feestdagen, wordt dit in januari direct weer
opgepakt. De aannemers breken dan het laatste stuk van de Wijnruitstraat (tussen de Foeliestraat en de Max Havelaarweg) open zodat het riool en alle kabels
en leidingen vervangen kunnen worden. We hopen dat in het voorjaar van 2019 alle werkzaamheden kunnen worden afgerond. Strenge vorst of andere
winterse omstandigheden kunnen tot vertraging leiden.

Nieuwe doorvoer regenwater
Onder de Venkelweg, ter hoogte van de Karwijstraat, wordt begin 2019 een doorvoer voor regenwater gegraven. Deze werkzaamheden zijn uitgesteld zodat
het werk in de wijk zelf sneller kon vorderen. De Venkelweg blijft gewoon begaanbaar. Het kan zijn dat de Karwijstraat of andere straten tijdelijk beperkt
bereikbaar zijn. Dit wordt met borden aangegeven.

Uw rioolhuisaansluiting
Als het gemeenteriool wordt vervangen, wordt ook buis die naar de woningen loopt hierop aangesloten. Dit noemen we de huisaansluiting. De
huisaansluiting is eigendom van de woningeigenaar. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat het verstandig is om uw huisaansluiting te vervangen,
informeert de gemeente u hierover. Heeft u het opdrachtformulier ingevuld, dan regelt de gemeente de vervanging als dat nodig is.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt het werkgebied afgesloten. De straat is dan niet voor verkeer toegankelijk. U kunt de omleidingsborden volgen. Bij een
bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij in veel gevallen de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor contact met ons op.

Parkeren
U kunt tijdelijk niet parkeren waar gewerkt wordt. In noodgevallen zijn de opgebroken straten wel begaanbaar voor politie, brandweer en ambulance. Het
is daarom verboden om hier te parkeren. Heeft u een invalidenparkeerplaats? Neem dan contact op met ons. Dan zoeken we in overleg met u een andere
tijdelijke parkeerplaats.

Vuilniswagens
De huisvuilwagens kunnen straten die zijn opengebroken niet bereiken. U kunt uw container op de dag die u gewend bent aan de weg zetten in een straat
waar niet gewerkt wordt. Ondergrondse containers worden minder vaak geleegd. U kunt gebruik maken van containers buiten het werkgebied.

Overhangend groen
Heeft u een heg die over de stoep heen hangt? Dan kan het zijn dat de stratenmakers hier last van hebben als zij hun werk willen doen. We vragen u om
de heg terug te snoeien tot de erfgrens zodat het werk vlot kan verlopen.

Gereed
Zeer waarschijnlijk gereed in 2018
Deels gereed in 2018
Start in 2019

Meer informatie en contactpersoon
Voor meer informatie over het project: www.rotterdam.nl/rioleringwestpunt
Contactpersonen
Rioleringswerkzaamheden en werk aan de buitenruimte: Ilse van den Berg, Gemeente Rotterdam westpunt@rotterdam.nl of 06 - 18 29 40 15. Zij is bereikbaar
op maandag, dinsdag en donderdag.
Bij storingen met betrekking tot drinkwater kunt u bellen met Evides: 0900-0787. Voor specifieke vragen over het vervangen van de drinkwaterleiding in
Westpunt kunt u terecht bij René van Beek : r.vanbeek@evides.nl.
Voor vragen over de werkzaamheden aan gas en elektriciteit, kunt u contact opnemen met Michel Ravia van Stedin via 088 – 896 39 63.

