Stedelijk Beheer
Voorbereiding en Realisatie

AAN:
De bewoner(s) van de Populierendreef, Hazelaardreef en Abelendreef

Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
Bezoekadres:
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen
Telefoon:
(010) 248 4000
www.vlaardingen.nl/contact
www.vlaardingen.nl

datum

onderwerp

pagina

15 december 2020

Rioolvervanging, ophoging
en herinrichting

1/2

briefnummer

uw kenmerk

bijlage(n)

1821162

-

Beste bewoner,
Het ophoogprogramma gaat van start. De Populierendreef, Hazelaardreef en Abelendreef zijn als eerste
aan de beurt. Een hele klus waar we al aan zijn begonnen, maar waar u in 2021 het nodige van gaat
merken. Met deze brief informeren we u over de stand van zaken en vragen we u om met ons mee te
kijken naar het inrichtingsvoorstel.
Voorbereiding gestart
In 2020 zijn de werkzaamheden begonnen, al heeft u daar nog niet veel van gemerkt. We hebben allerlei
onderzoeken afgerond zoals het inmeten van de straten, grondonderzoek, het graven van proefsleuven
en bomenonderzoek. Ook hebben we overleg met de beheerders van diverse kabels en leidingen om
hen de gelegenheid te geven werkzaamheden te combineren met deze ophoging.
Verbeteringen
Omdat de straten open moeten, benutten we de situatie om enkele verbeteringen in de inrichting aan te
brengen. Zo zijn we bijvoorbeeld van plan om in de Populierendreef en de Abelendreef parkeervakken te
maken om het parkeren beter te regelen waardoor de straat overzichtelijker en daarmee verkeersveiliger
wordt.
Bomen
Bomen kappen doen we niet graag. Bij ophogingen kan het zo zijn dat bomen gekapt moeten worden,
omdat bomen een ophoging meestal niet overleven. In de Populierendreef en de Hazelaardreef
ontkomen we hier dan ook niet aan. We zullen in deze Dreven nieuwe bomen planten op plekken waar
zij voldoende ruimte hebben om te groeien en kiezen daarbij voor boomsoorten die passen bij de
groeiplek. Ook wordt de haalbaarheid onderzocht om enkele bomen te verplanten in een groenstrook
binnen het project.
Kijkt u mee?
Normaal gesproken zouden we voor deze ophogingen een inloopavond organiseren om u te informeren
over de werkzaamheden en met u van gedachten wisselen over het ontwerp. Door de coronacrisis is dit
nu niet goed mogelijk, maar we vinden het wel fijn om uw inbreng te krijgen. Op
www.vlaardingen.nl/ophogen vindt u onder het kopje ‘Populierendreef, Hazelaardreef en Abelendreef’ de
volgende bestanden:
Voorstel inrichtingsplan,
Kaptekening en beplantingsplan,
Doorsneden van de ingemeten huidige situatie, met nieuwe situatie (verharding en riolering),
Van iedere straat een impressie van de nieuwe situatie.
briefnummer

In behandeling bij

pagina

1821162

R. Fakir-Benhadioui

1/2

Stedelijk Beheer
Voorbereiding en Realisatie

Ook de stuurgroep ‘Duurzaam op Dreef’ hebben we gevraagd om mee te denken over de
inrichtingsvoorstellen.
Fijn als u de moeite neemt om met ons mee te kijken en te denken over deze werkzaamheden!
Hoe wordt het?
Samengevat willen we – naast het aanleggen van het nieuwe riool - het volgende in uw straat
veranderen:
Populierendreef
Er komen parkeervakken aan de zuidzijde van de weg.
De nieuwe bomen plaatsen we op plekken waar hier voldoende ruimte voor is en waardoor ook
voldoende ruimte blijft voor de parkeervakken.
Hazelaardreef
Het verschil tussen de rijbaan en het loopgedeelte gaan we duidelijker zichtbaar maken. De nieuwe
groenvakken en bomen plaatsen we zo dat de inrichting overzichtelijker wordt.
Abelendreef
De bomen in de Abelendreef kunnen blijven staan, omdat we hier niet veel hoeven op te hogen. De
riolering wordt ook hier vervangen. We richten de weg anders in met parkeervakken aan beide zijden
van de rijweg.
Op de tekeningen op de website, kunt u zien hoe de nieuwe situatie er uit komt te zien.
Reageren
U kunt uw reactie op de inrichtingsvoorstellen tot 15 januari 2021 sturen aan vr@vlaardingen.nl.
Na 15 januari verwerken wij de reacties (anoniem) tot een ‘nota van vragen en antwoorden’. Medio
februari plaatsen we deze nota op www.vlaardingen.nl/ophogen. In dit document vermelden we de
antwoorden op de reacties en hoe we het ontwerp voor uw straat hier op gaan aanpassen. We
informeren u per brief als de nota van vragen en antwoorden verschijnt.
Wij zien uw reactie dan ook graag tegemoet!
Planning
Als de plannen klaar zijn, kunnen we de werkzaamheden gaan aanbesteden en wordt meer bekend over
de planning. We verwachten dat de werkzaamheden na de bouwvakvakantie 2021 van start kunnen
gaan. Uiteraard informeren we u tegen die tijd verder over de planning en volgorde van de
werkzaamheden.
Nadere info
Heeft u naar aanleiding van deze brief en de informatie op www.vlaardingen.nl/ophogen nog vragen over
dit ophogingsproject? Dan kunt u deze ook stellen via vr@vlaardingen.nl of bel ons via het algemene
nummer van de gemeente: (010) 248 4000.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

M. van ‘t Hof
Wnd. teammanager Voorbereiding en Realisatie
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