augustus 2018
In deze nieuwsbrief over het project
Kleiweg West informeren wij u over de
werkzaamheden aan het hoofdriool bij
u in de buurt.

Vernieuwi ng hoofdriool in uw buurt
In Rotterdam ligt een wijdvertakt systeem van
rioolbuizen. Dit heeft een lengte van ongeveer
2500 kilometer. Via dit systeem wordt afvalwater
van huizen en gebouwen en regenwater
afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie.
De gemeente Rotterdam zorgt voor de aanleg
en het onderhoud van het gemeentelijk riool.
Daarom wordt vanaf woensdag 5 september
2018 het hoofdriool bij u in de buurt vernieuwd.
Door het riool nu te vernieuwen zorgt de
gemeente ervoor dat het riool in uw buurt ook in
de toekomst goed blijft werken.
Deze werkzaamheden gaan niet onopgemerkt
voorbij. We hebben voor u een aantal zaken op
een rijtje gezet.

materieel.
Nutswerkzaamheden
Vooruitlopend op en parallel aan de vervanging
van het riool worden werkzaamheden aan de
nuts uitgevoerd. Hier wordt u tijdig over
geïnformeerd.

Locatie werkzaamheden

Obstakelvrij
De gemeente vraagt uw medewerking
voor het verwijderen van materialen in
en langs de openbare ruimte zodat er
werkzaamheden in uw straat
uitgevoerd kunnen worden. Om het
werk zo snel mogelijk te kunnen
uitvoeren, is het belangrijk dat er geen
obstakels in de weg staan.

De aannemer start op woensdag 5 september
2018 met het vernieuwen van het hoofdriool.
De werkzaamheden worden gefaseerd
uitgevoerd waarbij begonnen wordt in De
Kleiweg tot Robert Owenstraat (fase 1A). De
fasering is op de achterkant van deze brief
weergegeven.

Parkeren.
U kunt tijdelijk niet parkeren waar gewerkt wordt.
In de opgebroken straat komen rijplaten te liggen,
deze zijn voor de brandweer en ambulance. Het is
daarom verboden om op deze rijplaten te
parkeren.

Eerst wordt het werkterrein ingericht, in de buurt
worden borden geplaatst voor de omleidingsroute. Hierna kan de aannemer aan de gang
om het riool op te graven en te vervangen voor
het nieuwe hoofdriool. Dit gebeurt met groot
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Heeft u een invalideparkeerplaats? Neemt u dan
contact met ons op. Dan zoeken wij in overleg met
u een andere tijdelijke parkeerplaats.

Huisvuil
Als uw straat is opgebroken, kan ook de huisvuilwagen niet langskomen voor het ophalen van de
kliko’s. Zet uw container dan bij de weg waar de
huisvuilwagen wel kan komen of op de
aangewezen inzamelpunten. Het ophalen van
grofvuil in de opgebroken straten is niet mogelijk.
U kunt dit regelen via 14010 (lokaal tarief) of kijk
op www.rotterdam.nl/schoon.

Overlast beperken
Het werk aan het hoofdriool veroorzaakt overlast.
U kunt geluidsoverlast ervaren. De
bereikbaarheid van huizen zal op bepaalde
momenten minder goed zijn. We doen ons
uiterste best om overlast te beperken, maar er
kunnen omstandigheden zijn waarin dat niet lukt.

Algemeen
Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een
verhuizing, begrafenis of bruiloft kunnen wij – in
de meeste gevallen - de straat tijdelijk
toegankelijk maken. Neem hiervoor contact met
de aannemer op. Dit kan via e-mail:
rob@vdmbv.com of op werkdagen tussen 09.00
-16.00 uur via het mobiele nummer: 0616195682.
Slecht weer of andere omstandigheden kunnen
het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk
dat de werkzaamheden langer duren.
Informatie
Hebt u vragen of wenst u meer informatie?
Neemt u dan contact op met Rob van der Meer,
Projectleider van de uitvoerende partij
Aannemingsbedrijf van der Meer. Hij is
bereikbaar via e-mail: rob@vdmbv.com of op
werkdagen tussen 09.00 – 16.00 uur via het
mobiele nummer: 06-16195682.

Fase 1A: week 36 t/m 39
Fase 1B: week 40 t/m 44
Fase 1C: week 36 t/m 44
Fase 2A: week 44 t/m 51
Fase 2B: week 2 t/m 6 (2019)
Fase 3: week 2 t/m 7 (2019)
Fase 4: week 10 t/m 11 (2019) (asfalt rijbaan)
Fase 5: week 8 t/m 14
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