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Betreft: Herinrichten en riolering Vettenoordsepolder fase 3

Geachte bewoner/gebruiker/eigenaar,
In opdracht van de gemeente Vlaardingen gaat Boskalis Nederland B.V. vanaf maandag 01 Oktober
2018 het project: Herinrichten en riolering Vettenoordsepolder fase 3 uitvoeren. De komende periode
houden wij u op de hoogte om u te betrekken bij en te informeren over de uitvoering van onze
werkzaamheden.
Vooruitlopend op de fysieke uitvoering van de werkzaamheden voeren wij de komende weken al enkele
voorbereidende werkzaamheden uit, te weten:
Inmeten bestaande situatie van verharding en riolering. U ziet dan maatvoerders met apparatuur in
de wijk aan de slag. Het kan zijn dat de maatvoerders bij u aanbellen om toestemming te vragen
voor het op een dorpel of op de gevel plakken van een kleine meetsticker (ca. 4x4 cm.). Deze
stickers zijn volledig verwijderbaar na afloop van de werkzaamheden;
Met de herinrichting creëert de gemeente meer en duidelijke parkeerplaatsen. Tijdens uitvoering is
het van belang om de parkeerdruk niet verder te laten toenemen. Dit realiseren wij door ter plaatse
van de Mozartlaan extra parkeerplaatsen in de groenstrook te creëren. Wij realiseren deze 42
parkeerplaatsen in de eerste week van de realisatie. Hiermee compenseren wij de parkeerplaatsen,
die wij opbreken in ons werkvak. Pas nadat wij de parkeerplaatsen hebben gerealiseerd, starten wij
met de herinrichting van het eerste werkvak.
Informatie:
Iedere woensdagmiddag is er een inloopmiddag van 15.00 – 16.00 in onze keet.
Zo bieden wij u de kans om persoonlijk antwoord op vragen en klachten te krijgen.
Fasering:
De fasering van het werk is het essentiële onderdeel om de bereikbaarheid voor alle bestemmingen en
gebruikers, bedrijven, hulpdiensten, kraam- en thuiszorg, Irado, auto’s, fietsers en voetgangers in de
wijk te garanderen. Wij hebben onze werkvolgorde zodanig ingericht, dat wij rijden over nieuw werk van
de vorige fasen vermijden. Onze fasering is duidelijk voor de omgeving, doordat wij in één werkvak
tegelijkertijd werken. Dit resulteert in een fasering van vijf fasen. In alle straten werken wij in vakken van
tachtig meter door de wijk.

Fase 1: Sweelinckstraat
Fase 2: Haydnstraat
Fase 3: Valeriusstraat / Dirk Schaferstraat
Fase 4: Handelstraat / Richard Holstraat
Fase 5: Van Beethovensingel / Mozartlaan
Contact:
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u ons per mail bereiken via onderstaande
contactgegevens:
Mail

:

: vopfase3@boskalis.com

In de verwachting u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Boskalis Nederland
(haven 2204), Waalhaven Oostzijde 85, 3087 BM Rotterdam
Postbus 4234, 3006 AE Rotterdam
www.boskalis.com/nederland
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