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Werkzaamheden riool, elektriciteitskabels, gas- en drinkwaterleidingen

Westpunt: laatste fase 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.

Doorvoer regenwater

Wanneer wordt waar gewerkt

Onder de Venkelweg, ter hoogte van de
Karwijstraat, wordt in november of december een
doorvoer voor regenwater gegraven. De
Venkelweg blijft gewoon begaanbaar. Het kan zijn
dat de Karwijstraat of andere straten tijdelijk
beperkt bereikbaar zijn. Dit wordt met borden
aangegeven.

Karwijstraat
De Karwijstraat is klaar. Alleen aan de zijde van de Venkelweg wordt nog een afvoerpijp onder de
Venkelweg door gegraven later dit jaar.
Max Havelaarweg
In de Max Havelaarweg moet het riool nog vervangen worden. Zodra dat gereed is, wordt de
bestrating weer aangebracht.

Afvalinzameling tijdens het werk

Foeliestraat
In de Foeliestraat wordt nog volop gewerkt aan de kabels en leidingen. De verwachting is dat dit tot
half november duurt.

De huisvuilwagens kunnen de 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. Ook
ondergrondse container in het werkgebied worden
minder vaak geleegd.

Uw rioolhuisaansluiting
Het hoofdriool wordt vervangen. Uiteraard zorgt de
gemeente dat uw huisaansluiting hierop wordt
aangesloten. De eigenaar van de woning is ook
eigenaar van de pijp tussen de woning en het riool.
Dit heet de huisaansluiting. In Westpunt kunnen
bewoners de huisaansluiting via de gemeente laten
vervangen, als dat nodig blijkt. Dit kan alleen als u
een machtiging heeft ingevuld.

Meldepad
In de Foeliestraat wordt nog volop gewerkt aan de kabels en leidingen. De verwachting is dat dit tot
half november duurt.
Marjoraanpad
Het Marjoraanpad is aan de Karwijstraat zijde gereed. Het andere deel moet worden aangesloten op
het riool dat in de Foeliestraat loopt. De verwachting is dat ook dit half november gereed is.
Wijnruitstraat
In de Wijnruitstraat zijn de werkzaamheden gestart tussen de Karwijstraat en de Foeliestraat. Zodra
de Foeliestraat gereed is, wordt gestart met het laatste deel van de Wijnruitstraat.
Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in de wijk vlak voor de jaarwisseling
gereed. Als blijkt dat het werk uitloopt, zullen wij u hierover informeren.

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
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.

