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In deze nieuwsbrief leest u meer over de
werkzaamheden in de Korfmakersstraat.

Stand van zaken rondom de werkzaamheden in
de Korfmakersstraat
De gemeente Rotterdam en Eneco werken sinds februari
dit jaar in de Korfmakersstraat. Ze vervangen het riool
en leggen stadsverwarming aan. Inmiddels zijn we vier
maanden bezig en een deel van de werkzaamheden is
klaar. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Wat hebben we al gedaan?
In de fases hieronder hebben we de rijweg verwijderd om
het riool te vervangen en om stadsverwarming aan te
leggen. Daarnaast hebben Stedin en Evides in deze straten
ook hun kabels en leidingen vervangen.
Fase 1 Korfmakersstraat (park) (tussen Gijsinglaan en
Rösener Manzstraat)
Fase 2 Korfmakersstraat (tussen Rösener Manzstraat en
Taandersstraat)
Fase 3 Kruispunt Rösener Manzstraat en Korfmakersstraat
Waar zijn we nu mee bezig?
We werken nu in fase 4, het deel van de Korfmakersstraat
tussen de kruising met de Taandersstraat en de
Zoutziedersstraat. We verwachten dat deze
werkzaamheden duren tot en met eind december.
In de zomervakantie worden de gymzaal van de
Nicolaasschool en het oude kerkgebouw gesloopt.
Aansluitend op deze sloopwerkzaamheden werkt de
gemeente vanaf de week van 22 augustus aan fase 5, het
gedeelte van de Korfmakersstraat tussen de
Schiedamseweg en de Gijsinglaan. Dit duurt tot en met eind
december. In deze periode blijft de Gijsinglaan bereikbaar
en het afval wordt op de gebruikelijke manier opgehaald.
Hierover ontvang u later een aparte nieuwsbrief
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In januari 2023 beginnen we met riool- en stadsverwarming
werkzaamheden in de Haringpakkersstraat en de
Taandersstraat. Die zullen ongeveer een jaar duren.
Parkeren
Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren in de
Korfmakersstraat.
In het opgebroken gebied komen rijplaten te liggen. Deze
zijn voor de brandweer en ambulance. Die moeten bij nood
elke woning kunnen bereiken. Het is verboden om op deze
rijplaten te parkeren.
Bouwvakantie
Tussen maandag 1 augustus en maandag 15 augustus is het
bouwvakantie. Dan wordt er niet gewerkt.
Huisvuil
U kunt de afvalcontainers in de Korfmakersstraat tijdelijk
niet gebruiken. Daarom plaatsen we buiten de werkvakken
in de omgeving van de Korfmakersstraat tijdelijk
bovengrondse afvalcontainers. Wij vragen u het afval in
deze container weg te gooien. Borden wijzen u de weg naar
deze tijdelijke afvalcontainers. Op pagina 2 van deze
nieuwsbrief ziet u een plattegrond met de plekken van de
afvalcontainers die u kunt gebruiken.
Overlast beperken
Het werk kan (geluids-)overlast veroorzaken. Wij doen ons
best overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Slecht weer of andere omstandigheden kunnen ervoor
zorgen dat er (even) niet gewerkt kan worden. Daardoor
kunnen de werkzaamheden langer duren. Als de planning
verandert, laten we u dat weten.
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We proberen het trottoir aan minimaal één kant bereikbaar
te houden voor voetgangers. De voordeur blijft altijd lopend
bereikbaar. Waar dat nodig is plaatsen we loopplanken.
Tijdens de werkzaamheden is er ook een verkeersregelaar
aanwezig.

Locaties afvalcontainers

Bijzondere omstandigheden
Bij een bijzondere gebeurtenis zoals een verhuizing doen
wij ons best om de straat tijdelijk toegankelijk te maken.
Neem hiervoor contact op met ons via
KorfmakersstraatSB@rotterdam.nl.
Meer informatie of vragen
Vragen over de werkzaamheden? Heeft u vragen over de
werkzaamheden in de straat? Heeft u een opmerking of een
klacht? Dan kunt u mailen naar
KorfmakersstraatSB@rotterdam.nl
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Kruispunt Zoutziederstraat en de Grote
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Grote Visserijstraat ter hoogte van huisnummer
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Vragen over de stadsverwarming Voor informatie over de
werkzaamheden van Eneco kunt u mailen via
werkenaanwarmte@eneco.com of bellen met Eneco via
088 – 8955 500, bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot
17:00 uur.
Vragen over de woning Havensteder Voor vragen over uw
woning en het aardgas vrijmaken van de woningen van
Havensteder, kunt mailen of bellen via
aardgasvrijbotu@havensteder.nl en (010) 890 25 25.
Vragen over aardgasvrij BoTu Meer informatie over
Bospolder-Tussendijken Aardgasvrij vindt u op de websites
www.duurzaam010.nl/botu.
Vragen over het aardgasvrij maken van BoTu kunt u mailen
naar de gemeente via botu.aardgasvrij@rotterdam.nl. Of
bel naar (010) 267 90 06.
Plattegrond containers restafval
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