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In de tweede week van september starten Evides 

Waterbedrijf, Gemeente Rotterdam en Stedin Netbeheer 

met het groot onderhoud aan de Tijmweg en de hofjes. 

Nadat de kabels, leidingen en het riool zijn vervangen, 

maken we de buitenruimte weer netjes. We starten in 

september 2019 en zijn naar verwachting begin 2021 

klaar. 

 

Informatiebijeenkomst 

Misschien heeft u vragen over de werkzaamheden of wat 

dit voor u betekent. U bent van harte welkom op maandag 

2 september 2019 tussen 18.30-20.30 uur in de 

Heerlijkheid. Evides Waterbedrijf, Gemeente Rotterdam en 

Stedin Netbeheer zijn aanwezig om uw vragen te 

beantwoorden. Kunt u niet aanwezig zijn, maar heeft u wel 

vragen? Kijk dan op www.rotterdam.nl/rioleringwestpunt of 

neem contact op de betreffende organisatie. U vindt de 

contactgegevens op de achterzijde. 

 

Fasering en planning 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Op de 

achterkant vindt u een tekening van de werkvolgorde. We 

starten in de Kardoenhof en gaan dan stapsgewijs door tot 

en met de Kaneelhof. Als de planning of volgorde 

verandert, informeren wij u hier uiteraard over. 

 

Vervuilde grond 

Westpunt is, zoals u waarschijnlijk weet, gebouwd op 

havenslib. Dat is in de jaren ‘50 gestort, waarna er 

woningen op gebouwd zijn. Deze grond is vervuild met 

zware metalen. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in 

december 2015 het risico voor de gezondheid beoordeeld. 

Naar aanleiding van deze beoordeling verwacht de GGD 

Rotterdam- Rijnmond geen gezondheidsklachten voor 

bewoners door de bodemverontreiniging.  

 

De medewerkers van de aannemers komen echter elke 

dag direct in aanraking met de vervuilde grond tijdens hun 

werk. Zij nemen daarom extra maatregelen om het 

gezondheidsrisico te verkleinen. U kunt dit bijvoorbeeld 

zien aan extra beschermende kleding en 

wasgelegenheden. 

 

Ophogen buitenruimte 

Als het werk in de ondergrond klaar is, worden de straten 

en trottoirs opnieuw bestraat. Omdat de bodem (in heel 

Nederland) zakt, gebruiken we onderhoudsmomenten om 

direct de straat weer op de juiste hoogte te brengen. In 

Westpunt is het tussen 0-20 cm. We raden u aan om uw 

eigen tuin zonodig ook op te hogen om wateroverlast te 

voorkomen.  

  

Maak ruimte voor de werkzaamheden 

Alle tegels in openbaar gebied worden verwijderd voor de 

werkzaamheden. Bij de woningen aan de Tijmweg tot aan 

de erfgrens, bij de flats en de drive-in woningen tot aan de 

gevel. Zorg dat de aannemer zijn werk kan doen en 

verwijder obstakels, plantenbakken en snoei hagen terug 

tot aan de erfgrens.  

 

Datum  maandag 2 september 

Tijd  18.30-20.30 uur 

Locatie De Heerlijkheid 

  Herikweg 5 

 

Inloopavond 

Inloopavond groot onderhoud 
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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.  

Werkdagen en -tijden 

Er wordt in principe gewerkt van maandag t/m vrijdag; 

tussen 7.00 en 16.00 uur. In uitzonderlijke gevallen kan 

langer doorgewerkt worden. De werkzaamheden kunnen 

geluidsoverlast, stof en voelbare trillingen opleveren. We 

doen ons best de overlast zo veel mogelijk te beperken. 

 

Bereikbaarheid 

Tijdens de werkzaamheden zal steeds een deel van de wijk 

worden afgesloten voor verkeer. U kunt de omleidings-

borden volgen. Bij een bijzondere gebeurtenis, zoals een 

verhuizing, kunnen we in veel gevallen de straat tijdelijk 

toegankelijk maken. Neem hiervoor tijdig contact op met de 

gemeente.  

 

Parkeren  

In de straten die zijn afgesloten voor verkeer, kunt u ook 

niet parkeren. In noodgevallen zijn de straten wel 

toegankelijk voor hulpdiensten. Het is daarom verboden om 

hier te parkeren. Als we in de hofjes aan het werk zijn, 

wordt een tijdelijke parkeergelegenheid langs de Tijmweg 

gecreëerd. Heeft u een invalideparkeerplaats? Neem dan 

contact op met de gemeente. Dan zoeken we in overleg 

met u een oplossing.   

 

Vuilniswagens 

De huisvuilwagens kunnen de straten die zijn 

opengebroken niet bereiken. U kunt uw container op de 

dag die u gewend bent aan de weg zetten, in een straat 

waar niet gewerkt wordt. 

 

Huisaansluiting riool 

Als het gemeenteriool wordt vervangen, wordt ook de buis 

die naar de woningen loopt (deels) vervangen. Deze buis 

noemen we de huisaansluiting. De gemeente vervangt het 

deel van de huisaansluiting dat onder gemeentegrond ligt. 

Als u een voortuin heeft, dan vervangen wij uw aansluiting 

tot aan de erfgrens. Als dat nodig is, ontvangt u van de 

gemeente een advies om uw eigen deel te vervangen. 

Heeft u geen tuin of eigen grond aan de voorzijde van uw 

woning, of woont u in een flat? Dan vervangt de gemeente 

de aansluiting tot aan de gevel.  

 

Meer informatie en contactpersoon 

Voor meer informatie over het project: 

www.rotterdam.nl/rioleringwestpunt   

 

Contactpersonen 

• Bij drinkwater storing kunt u bellen met Evides: 0900-

0787. Voor specifieke vragen over het vervangen van 

de drinkwaterleiding in Westpunt kunt u terecht bij 

René van Beek: r.vanbeek@evides.nl .   

• Rioleringswerkzaamheden en werk aan de 

buitenruimte: Ilse van den Berg, Gemeente Rotterdam 

westpunt@rotterdam.nl of 06 - 18 29 40 15.  

• Bij gas of elektra storingen kunt u bellen met Stedin: 

0800-9009, Voor vragen over de werkzaamheden aan 

gas en elektriciteit, kunt u contact opnemen met Michel 

Ravia van Stedin via 088 – 896 39 63. 
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