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Vorig jaar informeerden we u over het geplande groot 

onderhoud in uw wijk. Door vertraging in de voor-

bereiding konden we nog niet starten. In het najaar van 

2019 start het groot onderhoud. 

 

Duur van de werkzaamheden 

De verwachting is dat de werkzaamheden in oktober 

starten en ongeveer 15 maanden duren. Het werk wordt in 

fases uitgevoerd. Op dit moment is nog niet bekend welke 

aannemers het werk uitvoeren. De uitvoeringsplanning 

wordt gezamenlijk door de aannemers van de gemeente, 

Evides en Stedin gemaakt. Zodra hier meer over bekend is, 

wordt u hierover geïnformeerd. 

 

Wat wordt er gedaan? 

Gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides 

Waterbedrijf werken samen in de ondergrond. Zo hoeft de 

straat maar één keer open en beperken we de overlast. 

• Het gemeenteriool wordt vervangen. 

• Stedin vervangt de gasleiding en de 
elektriciteitskabels. De huisaansluitingen worden ook 
direct vervangen. Stedin maakt een afspraak voor de 
werkzaamheden in uw woning.  

• Evides vervangt de hoofdwaterleiding. 

• Door normale verzakking zijn de straten en stoepen 
iets gezakt. Na de werkzaamheden worden die weer 
opgehoogd naar het oorspronkelijke niveau (0-20 cm 
hoger). 

• Als het werk in de ondergrond klaar is, wordt de 
buitenruimte weer netjes in orde gemaakt met 
bestrating, groen en verlichting. 

 

 

Geen grote veranderingen  

De hofjes krijgen weer dezelfde indeling als nu. De 

wijzigingen die vorig jaar zijn voorgesteld, worden niet 

uitgevoerd na afstemming met de bewoners. De Tijmweg 

krijgt wel een iets andere indeling met meer ruimte voor de 

bus, parkeren en fietsers. In de hofjes wordt een aantal 

bomen weggehaald zodat de overige bomen weer 

voldoende ruimte hebben om door te groeien.  

 

Brief voor eigenaren 

Alle pandeigenaren ontvangen van de gemeente een brief 

over de komende werkzaamheden. Daarin staat wat de 

werkzaamheden voor invloed kunnen hebben op de woning 

(o.a. huisaansluiting riool, ophoging). Een kopie van deze 

brief wordt ook bezorgd bij huurders.  

 

Informatiebijeenkomst 

Ongeveer een maand voor de werkzaamheden starten, 

organiseren we een informatiebijeenkomst. Zo weet u wat u 

ongeveer kunt verwachten. Uiteraard is alle informatie ook 

op de website en in nieuwsbrieven te vinden. 

 

Meer informatie of vragen 

Kijk voor meer informatie over het groot onderhoud in 

Westpunt op www.rotterdam.nl/rioleringwestpunt of stel uw 

vraag aan Ilse van den Berg westpunt@rotterdam.nl of  

06 - 18 29 40 15 

 

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