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Met deze brief informeren we u over de eerste
werkzaamheden in de Schepenstraat.
Aan de orde komen: de planning van de eerste fase,
de principevolgorde van de werkzaamheden, het
parkeren, wat te doen met uw vuilnis, het tijdig
verwijderen van obstakels uit de openbare ruimte en
waar u terecht kunt voor meer informatie.

Rooien bomen, proefsleuven graven
In de week van 8 januari hebben voorbereidende
werkzaamheden plaatsgevonden, zoals het ‘blessen’
(markeren) van de bomen, zodat de te rooien bomen
vanaf 15 januari gerooid kunnen worden. Overigens
worden niet alle bomen tegelijk gerooid, maar alleen
díe bomen die nodig zijn om tot en met september te
kunnen werken. De rest volgt in het najaar.
Daarnaast zijn er nog de twijfelbomen: bomen waarbij
de kans bestaat dat ze ondanks de werkzaamheden
toch kunnen blijven staan. Met het kernteam is
afgesproken dat we de eerste 10 á 15 gezamenlijk
gaan bekijken zodra de grond er omheen verwijderd
is. Hier zal in de week van 15 januari mee gestart
worden. Als uit het onderzoek blijkt, dat de kans klein
is dat de boom de werkzaamheden overleeft, dan zal
hij spoedig gerooid worden. Ook zijn in de week van
8 januari de proefsleuven gegraven. Dat zijn smalle
sleuven van een paar meter lang op plaatsen waar

de ligging van de kabels en leidingen ingemeten
moeten worden. De exacte plaats wijkt vaak af van
de tekeningen en om te voorkomen dat de kabels
beschadigd worden tijdens het graafwerk voor het
riool zijn die proefsleuven van groot belang. Een
proefsleuf ligt maar kort open: vaak niet langer dan
een paar uur.

Opbreken bestrating en planning eerste fase
In de week van 15
januari start het
werk écht: de
bestrating van de
rijweg wordt er
uitgehaald in het
eerste werkvak
tussen de
Schieweg en de
Nolensstraat. De
bestrating van de
trottoirs gaat er
over een grotere
lengte uit:
voorlangs de
huizen vanaf de
Schieweg tot aan
de Statensingel en
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het Walenburgerplein. Zo kan aan het riool gewerkt
worden vanaf de Schieweg tot aan de Nolensstraat
en aan de nutsleidingen (water, gas, elektra en
communicatie) tot aan het Walenburgerplein. Waar
het trottoir opgebroken is, komen loopschotten te
liggen.
Het aanbrengen van het riool en de bestrating duurt
in de eerste fase ongeveer twee maanden. Nadat de
bestrating van de rijbaan in de eerste fase weer is
aangebracht gaat de bestrating van de rijbaan er uit
tussen de Nolensstraat en de Statensingel. Dit zal
zijn omstreeks 12 maart

Parkeren
Voor de vergunninghouders van de Schepenstraat is
het mogelijk om tijdelijk ook in de aangrenzende
sector (70) te parkeren. Hierover is inmiddels een
brief verstuurd.

Vuilnis
Zoals u wellicht al gemerkt hebt, zijn de
vuilniscontainers deels afgesloten, deels verplaatst.
Het vuilnis wordt namelijk alleen opgehaald op die
plaatsen waar de vuilnisauto kan komen zonder op
het werkterrein te rijden, en zonder dat achteruit
gereden moet worden.

Fietsen en andere obstakels verwijderen
Zodra de bestrating van de weg of het trottoir
verwijderd wordt, gaat ook alles dat daar op staat,
aan de kant. Het is dus zaak dat u uw fietsen,
bloembakken, bankjes en andere eigendommen,
verwijdert en elders opslaat om te voorkomen dat u
daar naderhand lang naar moet zoeken.

Informatie
Meer informatie over dit werk kunt u vinden op de site
van het Kernteam (www.schepenstraat.info) en op de
site van de gemeente
(www.rotterdam.nl/schepenstraat). Ook kunt u bellen
of mailen met Sjoerd Ennenga, adviseur
Omgevingscommunicatie: 06-53802828 of
schepenstraat@rotterdam.nl
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