
 

Eerder dit jaar heeft u een brief van ons ontvangen 

over de werkzaamheden van de gemeente aan de 

riolering en de bestrating in de Bandeloodijk, 

Heindijk, Korendijk, Bronsdijk, Bazeldijk, Blesdijk, 

Aalsdijk en Hazendijk. Bij deze willen we u 

infomeren dat deze werkzaamheden vanaf 15 

september starten.  

 

Bewonersbijeenkomst 
Voordat we starten nodigen we u graag uit voor de 

digitale bewonersbijeenkomst op donderdagavond 9 

september waarop we toelichten wat de 

werkzaamheden inhouden en wat de gevolgen zijn 

voor de bewoners. Deze bijeenkomst vindt digitaal 

plaats. De bijeenkomst start om 19:00 en duurt 

uiterlijk tot 21:00. 

 

U kunt zich tot woensdag 8 september aanmelden via 

aardgasvrij.heindijk@rotterdam.nl. 

 U krijgt dan de ochtend van de presentatie een e-mail 

met een digitale uitnodiging (link voor MS Teams) en 

een instructie over hoe u meedoet. Op 9 september 

kunt u met deze link inloggen en deelnemen.  

 

De wijk in  
Kunt u 9 september niet of wilt u ons persoonlijk 

spreken? Op 10 september kunt u ons tussen 16.00 en 

18.30 uur in de wijk persoonlijk vragen stellen over de 

werkzaamheden. De gemeente staat dan met een 

kraam op de hoek van de Bandeloodijk/Heindijk (zie 

onderstaande kaart). 

 

 
 

Rotterdam aan de slag app  
Om op de hoogte te blijven van de laatste 

ontwikkelingen rondom Heindijk is het mogelijk om 

de ‘Rotterdam aan de slag’ app te downloaden via de 

App Store (Apple) of de Play Store (Android). Na het 

installeren van de app kunt u via projecten zoeken op 

Heindijk aardgasvrij.  

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u 

over Heindijk, Korendijk, Aalsdijk, 

Bandeloodijk, Bronsdijk, Bazeldijk, 

Blesdijk en Hazendijk. 
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Wat houden de werkzaamheden in? 
De werkzaamheden in de buitenruimte starten half 

september 2021 en duren t/m het 1ste kwartaal 2023.  

 

Het gaat om de volgende werkzaamheden: 

• Vervangen van het gemeentelijk hoofdriool  

• Aanleggen van een drainage-infiltratieleiding 

(Regenwater)  

• Aanleg stadsverwarming door Vattenfall  

• Het vervangen van een deel van het 

waterleidingnet door Evides  

• Ophogen van de openbare ruimte  

• Herinrichten van de openbare ruimte. 

 

Overlast van de werkzaamheden 
Helaas is overlast bij werkzaamheden onvermijdelijk. 

Een afzetting, geluidsoverlast, extra verkeer, 

parkeeroverlast en mogelijk verminderde 

bereikbaarheid van de straat is erg vervelend. Wij 

vragen uw begrip hiervoor. Uiteraard proberen we de 

overlast tot een minimum te beperken. Woningen en 

bedrijven blijven vanzelfsprekend te voet bereikbaar.  

 

Opening Energiehuis 
In het Energiehuis (Heindijk 350) komen initiatieven 
voor duurzaam wonen, leren en werken samen. Een 
plek om te zien, horen en ervaren wat iedereen in en 
om het huis doet en kan bijdragen aan duurzaam 
leven. Van hergebruik tot aardgasvrij, van isoleren tot 
gft, van zonne-energie tot waterberging en van 
biodiversiteit tot energiebesparing. Bewoners en 
maatschappelijke partners zoals Pameijer en 
gemeente Rotterdam hebben hiervoor de krachten 
gebundeld in het praktijkcentrum.  
 
Donderdag 16 september wordt het Energiehuis 
officieel geopend door wethouder Bas Kurvers, 
wethouder bouwen, wonen en energietransitie 
gebouwde omgeving. Bewoners zijn van harte 
welkom. De opening is van 15.00 – 17.00 uur. Kijk 
voor het volledige programma op 
www.duurzaam010.nl/energiehuis.  
  
Vragen 
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze 

bewonersbrief, kunt u altijd contact opnemen met 

Jacqueline Jessurun, omgevingsmanager, via tel: 

(010) 267 5015 of email 

aardgasvrij.heindijk@rotterdam.nl. 

 
Meer informatie? 
Bel of mail ons: 

Telefoon: (010) 267 5015  

E-mail: aardgasvrij.heindijk@rotterdam.nl  

Website: https://duurzaam010.nl/wijk/heindijk/  
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