November 2017
In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de werkzaamheden in Westpunt

Werkzaamheden vanaf 13 november
Vanaf 13 november 2017 maken de gemeente
Rotterdam, Evides Waterbedrijf en Stedin samen een
hernieuwde start met de werkzaamheden in Westpunt.
Het gaat om het vervangen van de riolering en de
huisaansluitingen. Ook worden hoofdleidingen van het
water-, elektriciteit- en gasnetwerk vervangen. Het werk
start in het noordelijke gedeelte in Westpunt en wordt
gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 duurt ongeveer tot eind
februari 2018.

Fase 2, 3 en 4
Onderaan deze brief treft u een plattegrond aan met de
geplande fasering. Deze planning kan gedurende het werk
wijzigen. Kijk voor wijzigingen en actuele informatie op
www.rotterdam.nl/rioleringwestpunt.
Riolering, water, gas en elektra
De gemeente vervangt het riool en legt, waar mogelijk, een
apart schoonwaterriool aan voor regenwater en overtollig

Uitstel van werkzaamheden

grondwater. Om het riool te kunnen vervangen wordt de

Op 14 februari 2017 was een informatiebijeenkomst en

rijbaan opengebroken. Evides Waterbedrijf vervangt de

vervolgens bent u per brief geïnformeerd over de start van

drinkwaterleiding in de straat, dus niet bij u thuis. Stedin

de werkzaamheden vanaf 6 maart 2017. Zoals u heeft

vervangt de verouderde gasleidingen en

geconstateerd is het werk nog steeds niet gestart. Dit had

elektriciteitskabels. Stedin gaat aan het werk in de straat,

te maken met problemen met de gecontracteerde

maar moet ook de huisaansluiting bij u thuis vernieuwen.

aannemer van het werk. Inmiddels zijn hiervoor de

Stedin biedt u een slimme meter aan. Stedin informeert u

noodzakelijke maatregelen getroffen en is inmiddels een

hier schriftelijk over. Aansluitend aan de werkzaamheden

andere aannemer gecontracteerd.

komt bestrating terug in de rijbaan, de parkeervakken en
het trottoir.

1e fase van medio november tot eind februari 2018
De gemeente start nu met de eerste fase op 13

De werkzaamheden veroorzaken wegafsluitingen en

november2017. Dit zijn de werkzaamheden aan de

aanpassingen voor parkeren in de wijk, zie ook

Ajuinstraat, Venkelpad en de Karwijstraat 4 t/m 10 en 21

www.rotterdam.nl/rioleringwestpunt.

t/m 29. Het werk duurt in de eerste fase naar verwachting
tot eind februari 2018.

Afsluiting van de weg
Als de werkzaamheden bij u in de straat zijn, wordt de
straat tijdelijk afgesloten. Met borden staat aangegeven
hoe u het best kunt rijden. U kunt nog wel langs het werk
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lopen. Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is

Uw tuin of terrein ophogen

het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat. We

Door het ophogen van de straat en stoep kan er

vragen u daarom om hier bijvoorbeeld geen fietsen aan

hoogteverschil ontstaan met uw tuin of terrein. Om uw tuin

lantaarnpalen vast te zetten.

vanaf de weg toegankelijk te houden, adviseren wij u uw

Bij bijzondere omstandigheden, zoals een verhuizing, is het

tuin of terrein op dezelfde hoogte te brengen als de stoep.

meestal mogelijk de straat tijdelijk toegankelijk te maken,

U moet de ophoging zelf regelen en bekostigen. Voor het

neemt u daarvoor tijdig contact met ons op.

exacte aantal centimeters van de ophoging van de straat bij
uw woning, kunt u contact met ons opnemen.

Parkeren en bereikbaarheid hulpdiensten
U kunt tijdelijk niet parkeren in de straat waar gewerkt
wordt. In de opgebroken straat komen rijplaten te liggen
voor de brandweer en ambulance. Het is daarom verboden
om op deze rijplaten te parkeren. Heeft u een
invalidenparkeerplaats? Neemt u dan alstublieft tijdig
contact op met ons. Dan zoeken we in overleg met u een
andere tijdelijke parkeerplaats.
Huisvuil
Huisvuilwagens kunnen de straat niet bereiken. U kunt uw
container bij de weg zetten waar de huisvuilwagen wel kan
komen. Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straten
is niet mogelijk.
Zie https://www.rotterdam.nl/loket/grofvuil/ voor de
mogelijkheden voor grofvuil.
Huisaansluiting

Overlast beperken
Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk
belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de
werkzaamheden langer duren. Het werk kan
(geluids)overlast veroorzaken. Uiteraard zullen wij deze,
daar waar mogelijk, zoveel mogelijk beperken.
Informatie
Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem contact
op met Brenda van de Laar van de gemeente Rotterdam.
Zij is bereikbaar op telefoonnummer

06-51991858 of per

e-mail bw.vdlaar@rotterdam.nl.
Gemeente Rotterdam, Stedin en Evides Waterbedrijf
werken samen in de ondergrond. Door de werkzaamheden
gezamenlijk uit te voeren, proberen we de overlast zoveel
mogelijk te beperken.

Bent u ook eigenaar van het huis? Dan heeft u in juli 2016
een brief van ons gekregen over het vervangen van uw
rioolaansluiting. De eigenaar is verantwoordelijk voor deze
huisaansluiting. Omdat uw huisaansluiting zich op de
openbare weg bevindt, kan de gemeente uw
huisaansluiting gratis vervangen. Dit is een eenmalig
aanbod. U moet hiervoor wel toestemming geven. Als u het
machtigingsformulier nog niet heeft toegestuurd, wilt u dit
dan alsnog doen?
Voor vragen en nadere informatie over riolering en
water(afvoer) kunt u terecht op de website:
www.rotterdam.nl/waterloket.
Overhangend groen
Om de stoep netjes te kunnen aansluiten op uw tuin of
terrein, moeten wij overal goed bij kunnen. Wilt u daarom
voor de start van het werk eventuele beplanting die over de
grens met de openbare ruimte groeit, snoeien?
Overhangend groen dat niet op tijd is gesnoeid, verwijdert
de gemeente op uw kosten. Wij rekenen op uw tijdige
medewerking.
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Fase 1: medio november 2017 – eind februari 2018
Ajuinstraat / Venkelpad

Fase 3: eind mei 2018 – medio november 2018
Alsemstraat/ Karwijstraat/ Foeliestraat/ Meldepad

Fase 2: eind februari 2018 – eind mei 2018

Fase 4: medio november 2018 – eind februari 2019
Wijnruitstraat/ Karwijstraat/ Foeliestraat/ Majoraanpad

Max Havelaarweg
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