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In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de start van de werkzaamheden
in de Vrouw-Jannestraat e.o. in januari
2020

Start werkzaamheden Vrouw-Jannestraat e.o.
Tijdens een bewonersavond op 15 oktober 2019 en
de informatiemarkt Agniesebuurt op 14 november
2019 hebben wij u geïnformeerd over de komende
onderhoudswerkzaamheden bij u in de wijk. De start
van deze werkzaamheden is gepland in januari 2020.
Deze duren tot half 2020.
Werkzaamheden
De gemeente voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de
riolering, de straten, het groen, en de openbare verlichting
in uw buurt. De nutsbedrijven Stedin en Evides voeren hun
werkzaamheden gelijktijdig uit. Zo hoeft de straat maar één
keer open.
Fasering
We starten de werkzaamheden in de Meester
•
Marrestraat en een deel van de VrouwJannestraat.
Gelijktijdig starten de nutsbedrijven Stedin en
•
Evides met hun werkzaamheden in de
Scheveningsestraat.
Zodra zij daar klaar zijn, gaat de gemeente verder
•
in de Scheveningsestraat en Ridderstraat.
Als derde wordt de Vrouw-Jannestraat (verder)
•
uitgevoerd.
Als laatste wordt de Roo Valkstraat uitgevoerd.
•
We hopen half juni 2020 alle werkzaamheden in de VrouwJannestraat e.o. te hebben afgerond. Zie ook het
fasenkaartje achterop deze brief.
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Werkzaamheden
het verwijderen van de stoep en/of straat
•
het rooien van de bomen die ophoging niet overleven.
•
het vernieuwen van de riolering
•
het opnieuw aanbrengen van de bestrating
•
het vervangen/uitwisselen van de bestaande
•
lichtmasten en armaturen door LED-verlichting.
Het plaatsen van nieuwe bomen
•
Overlast beperken
Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. Wij doen ons
best die te beperken. Slecht weer of andere zaken kunnen
het werk vertragen. In dat geval wordt de planning
bijgesteld. Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een
verhuizing, kunnen wij - in de meeste gevallen - de straat
tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor contact met ons
op.
Rioolhuisaansluiting (voor huiseigenaren)
Bent u eigenaar van uw huis of pand? Dan hebt u eerder
een eigenarenbrief van ons gekregen (in 2017) over het
vervangen van uw rioolhuisaansluiting. De gemeente
Rotterdam gaat (in tegenstelling tot wat eerder is
gecommuniceerd) wel een deel daarvan vervangen.
Concreet houdt dit in dat de gemeente de huisaansluiting
vanaf het riool tot aan uw erfgrens vervangt. Wel blijft u zelf
verantwoordelijk voor het vervangen van het gedeelte van
de huisaansluiting op uw eigen terrein.
Overhangend groen weg, fietsen weg
Om snel te kunnen werken, is het belangrijk dat er zo min
mogelijk in de weg staat. We vragen u daarom om
overhangend groen terug te snoeien voor het werk begint,
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en bijvoorbeeld geen fietsen aan lantaarnpalen of
fietshekjes vast te zetten. Gebruikers van fietstrommels
worden te zijner tijd geïnformeerd over het tijdelijk
verplaatsen van de fietstrommels.
Afsluiting
Het werkgebied wordt afgesloten met hekken. Met borden
wordt aangegeven hoe u het best om kunt rijden. U kunt
nog wel langs het werk lopen.
Parkeren
Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren in het
werkgebied. 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. Heeft u
een gehandicaptenparkeerplaats? Neem dan contact op,
dan zoeken we in overleg met u een andere parkeerplaats .

Huisvuil
Huisvuilwagens kunnen de straat niet bereiken. We vragen
u daarom uw afval in een container in de buurt weg te
gooien. Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straat is
niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de gemeente via www.rotterdam.nl/schoon of 14 010.
Contact en informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen
via www.aanpakagniesebuurt.nl/contact of per e-mail:
aanpakagniesebuurt@rotterdam.nl
Ook is alle informatie over het project te vinden op
www.aanpakagniesebuurt.nl.

Evides Waterbedrijf, Gemeente Rotterdam en Stedin en werken samen door
werkzaamheden aan riolering, energievoorziening en waterleiding te combineren
waar mogelijk. Zo beperken we de overlast in uw straat.
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